
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 043 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 36 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................05

MENSAGEM..................................................................................05

PROJETO DE LEI.........................................................................05

PROJETO DE RESOLUÇÃO.......................................................07

REQUERIMENTO.........................................................................07

INDICAÇÃO................................................................................08

RESUMO DA ATA.........................................................................22

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................23

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................26

RESENHA......................................................................................27

PARECER.......................................................................................28

CONTRATO..................................................................................34

AVISO DE LICITAÇÃO................................................................34

COMUNICADO............................................................................34

VOTO DO RELATOR...................................................................34

OFÍCIO.........................................................................................35

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputado Fernando Furtado (PC do B)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

13. Deputado Júnior Verde (PRB)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Rezende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (MDB)
02. Deputada Nina Melo (MDB)
03. Deputado Roberto Costa (MDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputado Alexandre Almeida (PSD) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PEN)
03. Deputado Edilázio Júnior (PV)
04. Deputado Hemetério Weba (PV)
05. Deputado Rigo Teles (PV)
06. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

PV - PEN

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
02. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
03. Deputado Léo Cunha (PSC)
04. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
05. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Ricardo Rios (SD)

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) - Lic. 
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Fernando Furtado
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Marco Aurélio

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rogério Cafeteira

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICE PRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/03/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.03.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ART. 51 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE O PODER
REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO MARANHÃO, IMPONDO LIMITAÇÕES E
ESTABELECENDO MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO. – INSCRITO PARA DISCUTIR OS
DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO E JÚNIOR VERDE,
POR 10 MINUTOS, COM DIREITO A APARTES.

II - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 087/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO LEI Nº 027/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RELATOR SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO ACORDO
DAS LIDERANÇAS.

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

3. PROJETO DE LEI N 039/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE INSTITUI O
DIA ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
SÍNDROME DE DOWM” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO ACORDO DAS
LIDERANÇAS.

4. PROJETO DE LEI N 049/2017, DE AUTORIA DO
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. – COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO ACORDO DAS LIDERANÇAS.

5. PROJETO DE LEI N 060/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “QUE DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE ENTRADA NOS
ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES
AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SEU
ACOMPANHANTE”. – COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E COMISSÃO
DE SAÚDE. – RELATOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO ACORDO
DAS LIDERANÇAS.

6. PROJETO DE LEI N 028/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, ALTERA OS VÉRTICES
DE QUE TRATA O ART. 1º DA LEI N 10.171/14, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2014, QUE CRIA NO ESTADO DO
MARANHÃO O PARQUE ESTADUAL MARINHO ¨BANCO
TAROL¨E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO  AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO). E ACORDO DAS LIDERANÇAS

IV – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

7. MOÇÃO Nº 023/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE PROMOVE
HOMENAGEM DE APLAUSOS AO REITOR DO INSTITUTO
FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA, ROBERTO BRANDÃO,
PELA EXCELÊNCIA DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA
INSTITUIÇÃO, TENDO O MAGNÍFICO REITOR À FRENTE
DO PROCESSO. COM PARECER FAVORÁVEL  DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 099/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PELA PASSAGEM DO SEU 57º
(QUINQUAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26 DE MARÇO, REQUER
TAMBÉM QUE DÊ CIÊNCIA À PREFEITA FRANÇA E A
PRESIDÊNCIA DA. CÂMARA DE VEREADORES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO ACORDO
DAS LIDERANÇAS.

9. REQUERIMENTO Nº 100/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
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CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, PELA PASSAGEM DO SEU
80º (OCTOGÉSIMO) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO, REQUER
TAMBÉM QUE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO ALBÉRICO FILHO
E A PRESIDÊNCIA DA. CÂMARA DE VEREADORES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO ACORDO
DAS LIDERANÇAS.

10. REQUERIMENTO Nº 101/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BALSAS, PELA PASSAGEM DO SEU 100º
(CENTÉSIMO)  ANIVERSÁRIO QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO
DIA 22/03/18. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO ACORDO DAS LIDERANÇAS.

11. REQUERIMENTO Nº 103/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES À IGREJA ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA – IASD, NA PESSOA DO PASTOR TADEU
MONTEIRO, LÍDER DOS JOVENS DO NORTE DO
MARANHÃO, EXTENSIVO A TODOS QUE FORMAM O
MINISTÉRIO JOVEM DA ASSOCIAÇÃO MARANHENSE, PELO
DIA MUNDIAL DO JOVEM ADVENTISTA, COMEMORADO
EM 17 DE MARÇO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO ACORDO DAS LIDERANÇAS.

12. REQUERIMENTO Nº 106/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES DIRIGIDOS AO SENHOR
JOACIR JOSÉ DOS SANTOS E À SUA ESPOSA, SENHORA
MARIA VILMA MENEZES SANTOS, PROPRIETÁRIOS DO
SUPERMERCADO SÃO JOSÉ, POPULARMENTE CONHECIDO
COMO “O BARATÃO”, CUMPRIMENTANDO-OS PELA
INICIATIVA E SUCESSO DE SEU EMPREENDIMENTO,
COMPOSTO POR UMA REDE DE SUPERMERCADOS,
VAREJISTAS E ATACADISTAS.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 102/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER  DEPOIS  DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19/03/18,
CONFORME ATESTADO MÉDICO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO ACORDO DAS
LIDERANÇAS.

14. REQUERIMENTO Nº 107/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE,  REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21/03/18, POR ESTAR
REPRESENTANDO ESTE PODER NO PROGRAMA “FOMENTO
E FOMENTO MULHER”, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO
MEARIM/MA.

15. REQUERIMENTO Nº 109/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO,  REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DE ELIETE CÂMARA MENDONÇA, GENITORA DE
GEISA CÂMARA MENDONÇA, VEREADORA DO MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS/MA, QUE FALECEU NO DIA 20/03/18.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/03/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 059/18, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que dispõe sobre a regulamentação do
Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada, transmitida
via equipamentos sonoros, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 060/18, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública
Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes – IEAFC, com
sede no Município de Lago da Pedra, no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira, Secretário
de Estado de Administração Penitenciária.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 058/18, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Vieira, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Filantrópico de Apoio e Ajuda as Comunidades Carentes – IFAACC.

2. MOÇÃO Nº 003/18, de autoria do Senhor Deputado Zé
Inácio, que envia Moção de Pesar, pelo falecimento no último dia 14
de março da Vereadora do Rio de Janeiro Marielle Francisco da Silva
(PSOL), conhecida como Marielle Franco e pelo seu motorista Anderson
Pedro Gomes, também do Rio de Janeiro.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 055/18, de autoria do Senhor

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

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

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

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

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

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 052/18, de autoria do Senhor

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

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

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

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

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

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Vieira.
Segundo Secretário Senhor Deputado Wellington do Curso.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 059 / 18

Dispõe sobre a regulamentação do Serviço de
Publicidade Alternativa de Linha Modulada,
transmitida via equipamentos sonoros, no Estado
do Maranhão.
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Art. 1º - A regulamentação do Serviço de Publicidade Alternativa
de Linha Modulada, transmitida via equipamentos sonoros, no âmbito
do território do Estado do Maranhão, passa a ser disciplinado pela
presente lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, denomina-se Serviço de
Publicidade Alternativa de Linha Modulada, SPALM, aquela cuja
gestão é exercida por uma empresa individual ou grupo societário,
sendo esta a proprietária do veículo e com compromissos comunitários.
Funcionam através de Linha Modulada (LM), antigo serviço de alto-
falante.

Art. 3º - O Serviço de Publicidade Alternativa de Linha
Modulada, tem por objeto a difusão sonora, com fins culturais,
educacionais, de desenvolvimento do cooperativismo, do
desenvolvimento local, regional e agrário, integrado e sustentável, do
respeito ao meio-ambiente, de fins filantrópicos, assistenciais e de
prestação de serviço de utilidade pública, com vistas a:

a) Divulgar notícias e ideias, promover o debate de opiniões,
ampliar informações culturais, de modo a manter a população bem
informada;

b) Integrar a comunidade por meio do desenvolvimento do
espírito de solidariedade e responsabilidade comunitária, do incentivo
à participação em ações de utilidade pública e de assistência social;

c) Contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos
jornalistas e radialistas e com o surgimento de novos valores nestes
campos profissionais;

Art. 4º - As emissoras do Serviço de Publicidade Alternativa de
Linha Modulada atenderão, em sua programação, aos seguintes
princípios, além daqueles previstos no artigo 3º desta Lei:

a) Transmissão de programas que deem preferência a finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas, que possam beneficiar
o desenvolvimento geral da comunidade;

b) Promoção de atividade artísticas e jornalísticas que
possibilitem a integração cada vez maior da comunidade;

c) Preservação dos valores éticos e sociais da pessoa humana e
da família, de modo a fortalecer e bem integrar a comunidade;

d) Coibir a discriminação de qualquer espécie e a qualquer
título, seja de raça, religião, sexo, preferências sexuais e de convicções
político-partidárias ou ideológicas.

Art. 5º - Da razão social ou do nome de fantasia constará,
obrigatoriamente, a expressão Serviço de Publicidade Alternativa de
Linha Modulada, ou SPALM, pela qual a emissora se apresentará em
suas irradiações diárias.

Art. 6º - A outorga de autorização para a exploração Serviço de
Publicidade Alternativa de Linha Modulada, será concedida pelo órgão
próprio do Governo Estadual, mediante Alvará de Localização e
Funcionamento.

Art. 7º - O Alvará de Localização e Funcionamento será
requerido ao órgão próprio do Governo Estadual juntando-se a seguinte
documentação:

I - Requerimento que conste com clareza:
a) Nome, endereço e qualificação do requerente e sua assinatura

ou de seu representante legal;
b) Localização do estúdio onde será operada o Serviço de

Publicidade Alternativa de Linha Modulada;
c) II - Certidão negativa de débitos estaduais;
Art. 8º - É vedada a colocação de equipamento sonoro,

destinadas ao serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada:
a) A menos de 100 (cem) metros de escolas, clínicas e hospitais;
b) A menos de 1000 (mil) metros do equipamento sonoro de

outro Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada.
Parágrafo Único - O funcionamento dos Serviços de

Publicidades Alternativas de Linha Modulada fica limitado ao período
compreendido das 08h00min às 18h00min.

Art. 9º - Os níveis máximos de ruídos dos equipamentos sonoros
destinados ao Serviço de Publicidades Alternativas de Linhas Moduladas
serão de até 70 dB (setenta decibéis)

Art. 10 - Fica vedada a transferência, a qualquer título, das
autorizações para a exploração do Serviço de Publicidade Alternativa
de Linha Modulada.

Art. 11 - As prestadoras do Serviço de Publicidade Alternativa
de Linha Modulada poderão admitir patrocínio, sob a forma de apoio
cultural ou inserção publicitária para os programas transmitidos,
priorizando os estabelecimentos situados na área da comunidade
atendida.

Art. 12 - Constituem infrações na operação do Serviço de
Publicidade Alternativa de Linha Modulada:

a) Operar sem a concessão do Poder Estadual;
b) Transferir o terceiro os direitos decorrentes da concessão

ou quaisquer procedimentos de execução do Serviço de Publicidade
Alternativa de Linha Modulada;

c) Permanecer fora de operação por mais de 30 (trinta) dias,
sem motivo justificado;

d) Promover, dolosamente, interferência no sistema de irradiação
de outro Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada, ou
qualquer outro tipo de serviço de radiodifusão ou de telecomunicação
sonora, ou de imagens e som;

e) Infringir qualquer dispositivo desta lei ou da correspondente
regulamentação.

Art. 13 - As penalidades aplicáveis em decorrência das infrações
contidas no art. 9º são as seguintes:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Revogação da autorização, em caso de reincidência.
Art. 14 - A outorga da autorização para a execução Serviço de

Publicidade Alternativa de Linha Modulada fica sujeita ao pagamento
de taxa, de valor correspondente ao custeio do cadastramento, a ser
estabelecido pelo Poder Concedente.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 JUSTIFICATIVA:
Os Serviços de Publicidades Alternativas de Linha Modulada,

também conhecidas como rádio do bairro, de zona rural, ou até mesmo
“rádio poste”, ou seja, através de cabos, são uma realidade em nosso
estado.

Esta proposição visa regulamentar uma atividade social
constitucionalmente garantida para esses serviços alternativos que
operam com cabos e caixas de som em áreas comerciais. O projeto
garante entre outros princípios, às liberdades de imprensa e de
expressão, que constitui um direito especialmente fundamental expresso
na constituição.

É de salutar que além do amparo constitucional, no que consiste
a dignidade da pessoa humana, na Convenção Americana de Direitos
Humanos, os direitos dos Serviços de Publicidades Alternativas estão
expressos de forma que não se pode restringir o direito de expressão
por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou
particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação
de ideias e opiniões.

Com programação local que reflete os anseios da comunidade,
esses serviços alternativos são meios de comunicação que aproximam
os moradores das comunidades, sobretudo aquelas mais carentes,
inclusive nos mais distantes lugarejos, vilas, distritos, e fazendas de
nosso estado. Estas centenas de serviços de publicidade alternativas
que operam no estado, efetivamente próximas de nossa população,
acabam por levar a informação direta para o ouvinte, nos mais
longínquos pontos do território de nosso estado.

É mister ressaltar que a Legislação Federal, bem como os
dispositivos Constitucionais não regulam o tema. Isso porque a
Constituição Federal em seu art. 22, IV, diploma legal que dispõe sobre
o funcionamento das Rádios Comunitárias, se refere àquelas ao serviço
de radiodifusão comunitária operadas por Frequência Modulada, ou
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seja, através de ondas sonoras e o presente Projeto de Lei diz respeito
aos Serviços de Publicidade Alternativa operadas por Linhas
Moduladas, ou seja, através de fios conectados a autofalantes, vê-se
que a legislação supramencionada, não regula a matéria ora apresentada.

Em verdade, não há uma legislação estadual que regule a matéria,
sendo que nossa carta estadual através do art. 238 vem ao encontro do
tema ora proposto no sentido de assegurar a ampla manifestação de
informação.

Deste modo, revela-se da maior necessidade, esta Casa aprovar
a presente lei a fim de garantir uma legislação que discipline o tema em
tela.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 21 de março de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

PROJETO DE LEI N° 060 / 18

Considera de Utilidade Pública INSTITUTO
EDUCACIONAL DE APOIO AS FAMÍLIAS
CARENTES - IEAFC, com sede no Município de
Lago da Pedra, no Estado do Maranhão.

Art.1°- Fica considerada de Utilidade Pública o INSTITUTO
EDUCACIONAL DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES -
IEAFC, com sede e foro no Município de Lago da Pedra no Estado do
Maranhão.

Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 21 de novembro de 2018.
- Raimundo Soares Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

REQUERIMENTO Nº 106 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações dirigidos ao senhor Joacir José dos Santos e à sua esposa,
senhora Maria Vilma Menezes Santos, proprietários do Supermercado
São José, popularmente conhecido como “O Baratão”,
cumprimentando-os pela iniciativa e sucesso de seu empreendimento,
composto por uma rede de supermercados, varejistas e atacadistas.

O referido empreendimento possui sua sede localizada no
Município de Colinas, com destaque para as instalações localizadas na
BR 135, garantindo fluidez e segurança no abastecimento tanto de
Colinas quanto de seu entorno, reforçado pelas unidades instaladas em
outros municípios, gerando emprego e renda e provendo o
abastecimento da população.

Devemos ressaltar que uma iniciativa desse quilate demonstra
a relevância do estímulo ao empreendedorismo na iniciativa privada no
Maranhão, cujo resultado se traduz na melhora da qualidade de vida da
população maranhense.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 21 de março de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.03.18
EM: 23.03.18

REQUERIMENTO Nº 107 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 21 de março (quarta-feira) do ano em curso, uma vez
que estive representando este poder no lançamento do Programa
“Fomento e Fomento Mulher” no município de Vitória do Mearim/
MA, razão que inviabilizou o comparecimento à sessão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 20 de março de 2018. - Junior Verde -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.03.18
EM: 23.03.18

REQUERIMENTO Nº 108 / 18

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 Saúde,
na data de 18 de abril de 2018, horário de 14:30, no Auditório do
Plenário Gervásio Santos (Plenarinho), Audiência Pública em Defesa
do Sistema Único de Saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de março de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual
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DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 22/03/2018

REQUERIMENTO Nº 109 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família de
Eliete Câmara Mendonça, genitora de Geisa Câmara Mendonça,
Vereadora do Município de São Mateus do Maranhão/MA, que faleceu
no dia 20 de março do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 21 de março de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.03.18
EM: 23.03.18

INDICAÇÃO Nº 173 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine celeridade na
continuidade da execução do Programa Mais Asfalto no município de
Coroatá.

Os cidadãos do município que vem sendo diariamente afetados
pela situação precária em que se encontram as vias locais, ocorre que
foi iniciada a execução do Programa Mais Asfalto na cidade, entretanto,
ele foi interrompido faltando cerca de 25 quilômetros de recuperação
de ruas essenciais ao fluxo de veículos e pedestres no município. De tal
maneira, frente as necessidades apresentadas e com vistas a que se
possa possibilitar uma plena mobilidade aos dificultados pelo atual
estado de conservação das vias, julga-se de elevada importância a
presente indicação para a finalização das ações do Mais Asfalto na
região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
março de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 174 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão,
Excelentíssimo Senhor Flavio Dino, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando que as obras da ponte do
povoado São Raimundo, no município de Alcântara, seja finalizada.

A obra da ponte foi iniciada em 2011 na MA 106 e nunca foi
finalizada. Ela foi projetada para passagem dos equipamentos da base
de lançamento do foguete Cyclone Space/Projeto Brasil-Ucrânia, mas
o programa fracassou e a obra nunca foi concluída.

Quatro pessoas já morreram em acidentes por conta da
necessidade de desviar da obra mal acabada e colidir em restos de
concreto e areia. Os moradores tentam sinalizar o local, diariamente,
com folhas e pedaços de árvores, mas isso só ameniza o problema.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza da aprovação do Secretário Clayton Noleto e na expectativa

de que seja finalizada obra de construção da ponte no povoado São
Raimundo em Alcântara.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
março de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO N° 175 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que autorize ao Secretário de Estado de
Infra Estrutura, Clayton Noleto, que realize a construção da estrada
que liga o município de Sucupira do Norte à BR 230, com uma extensão
de aproximadamente 26 (vinte e seis) quilômetros.

Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente impossibilitada para o tráfego de
veículos e pedestres, atendendo desta forma centenas de famílias.

A aprovação da presente proposição solicitada por diversas
lideranças desta localidade em muito contribuirá com a melhoria da
qualidade das pessoas que ali vivem e residem, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente do escoamento da produção daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 15 de março de 2018. - Raimundo Soares Cutrim
- Deputado Estadual-PCdoB

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido, à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhor Presidente, bom dia, deputados, deputadas,
galeria, imprensa, servidores desta Casa, telespectadores da TV
Assembleia e internautas. Gostaria de começar, hoje, a mensagem
Bíblica: “Seja Bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre.
Desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor”.
Gostaria de trazer aqui hoje notícias de benefícios, notícias de ações
que visam melhorar a vida da população do Maranhão. Mas em respeito
às pessoas que acreditam no nosso trabalho, tenho que tratar de um
assunto, talvez, desagradável. Até já tinha decidido nem tratar desse
assunto, mas como somos representantes do povo e, principalmente,
daqueles que acreditam no nosso trabalho, me vejo na condição de dar
uma explicação para áudios que o Presidente do Sindicato Rural de
Açailândia colocou ontem nas redes sociais, principalmente em grupos
de WhatsApp, principalmente para pessoas moradoras da cidade de
Açailândia, onde tratava sobre a minha pessoa com palavras de baixo
calão, me chamando de político baixo, político pequeno, irresponsável,
mentiroso. Acho que tudo isso pela situação da entrega de um trator
por meio da Secretaria de Agricultura do Estado, Secretaria do Secretário
Márcio Honaiser, onde acho que isso ocorreu por falta de informação
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do nobre Presidente. Vou tentar aqui explicar sem mágoas, sem rancor
como funciona a engrenagem governamental para que os benefícios
cheguem, seja para as prefeituras, seja para a sociedade civil organizada,
seja a qual ente for. Toda Secretaria precisa do orçamento para gerar
esses benefícios. Ano passado quando assumi nesta Casa fui até a
Secretaria de Articulação Política e pedi o direito de ter um valor
representativo de emenda parlamentar. Foi me dito, então, que seria
concedido para mim e esses valores seriam compensados na indicação
de viaturas policiais, de tratadores mecanizados e de ambulâncias para
os municípios. Foi então que no mês de abril, de 2017, eu fiz uma
indicação pedindo ao governador, por meio da Secretaria de Agricultura
do Estado, tomar essas providências para aquisição de um trator
equipado para o município de Açailândia, para ajudar no
desenvolvimento da agricultura daquela região, de Açailândia e região.
Fiz também um requerimento da viatura, de viaturas policiais para o
município de Açailândia, no mesmo mês, abril de 2017. Eu fiz também
um requerimento para uma ambulância, que esse o governo ainda estar
para mandar. Estou cobrando porque tudo isso foi compensado do
valor que me foi dado representativo de emendas parlamentares do
parlamentar. Então, meus amigos, não fui eu quem deixou de informar
ao presidente do Sindicato Rural de Açailândia, eu acho que o nobre
presidente tomou essa atitude por falta de conhecimento, porque
precisa de orçamento, quando eu retornei agora a Assembleia este ano,
fui novamente à Secretaria de Articulação Política cobrar os meus
requerimentos, porque estavam compensados no valor que representa
a minha cota de emenda parlamentar e foram mandados viaturas, falta
a ambulância e pedi pelo trator. Foi quando me disseram: já foram
alguns tratores distribuídos, mas como você foi compensado das suas
emendas, vai ter mais um para Açailândia e vai ser distribuído por um
programa da Secretaria de Agricultura. Nós podemos compensar por
esse programa? Eu perguntei: qual é o programa? Envolve a cidade de
Açailândia? É o programa Agropolo, vamos distribuir o Agropolo
Tocantins e Açailândia está inserido. E aí eu disse: Então, pode ser
distribuído sim, pode compensar e, para surpresa minha, quando eu
recebi o convite do gabinete do governador e o prefeito também recebeu
o convite do gabinete do governador porque o combinado era esse,
tenho certeza de que o presidente do sindicato não recebeu convite do
gabinete do governador, recebeu do secretário da Secretaria de
Agricultura, não quero, eu acredito, não quero eu pensar que o
secretário não explicou por pretensões ao presidente, por pretensões
políticas, porque o mesmo é pré-candidato a deputado estadual, mas
eu não acredito nisso, esses dias mesmo o deputado Josimar de
Maranhãozinho teve um caso semelhante com o secretário de
Agricultura, mas não acredito nisso. Acredito sim que foi a falta de
informação passada, a falta de conhecimento, que é o maior dos pecados
humanos: é você desconhecer e não procurar resolver os problemas
por meio do conhecimento, conheça, veja como funciona essa
engrenagem governamental para saber como é que os benefícios chegam.
Está de parabéns o presidente do Sindicato Rural de Açailândia por ter
se inserido neste programa, ter ajudado neste programa, ter pedido
esse trator, mas o orçamento é do deputado, o orçamento que foi
enviado é meu, foi compensado, está aqui o pedido como foi orientado
por mim pela Secretaria de Articulação Política, não venham agora
desmerecer o meu trabalho e o trabalho que faço, que estou fazendo
nestes dias pela cidade de Açailândia, isso eu não aceito, estou aberto
a conversações e em outro áudio o presidente diz que vai me procurar
para conversar, pois procure, presidente, para nós irmos às Secretarias
para eles lhe explicarem como funciona essa engrenagem governamental
até se chegar a esses benefícios, mas no mais não guardo rancor, não
guardo mágoas, não uso palavras estabanadas, porque acho que o
representante do povo, que se diz líder de pessoas, tem que ser sereno
e tranquilo para explicar para o povo como tudo funciona e não sair
gravando áudio, denegrindo a imagem das pessoas em palavras de
baixo calão, estabanadas, mas não tenho mágoas, não tenho rancor.
Vamos nos unir para o melhor da cidade, a cidade acima de nós, os
benefícios para as cidades acima de nossos interesses individuais,
porque, assim, nós vamos dar uma resposta positiva para a população

daquela cidade e para a população do Maranhão. No mais, eu quero
desejar ao presidente do sindicato que Deus ilumine a sua cabeça,
Jesus abençoe o seu coração e sua alma, que lhe dê muita sabedoria
para fazer a maior administração que o Sindicato Rural de Açailândia
pode ter. Coloco-me à disposição. Não vou revidar palavras de baixo
calão, como mentiroso, como baixo, como pequeno e como
irresponsável. A educação que tenho não me permite isso. Sou formado
em Direito e pós-graduado, mas não é essa formação que não deixe que
eu revide essas palavras, é a formação que eu tenho em casa, é a
educação que eu tenho em casa que não me deixa praticar a má educação.
Em todos os sentidos, quando aconteceu uma situação dessas, eu tenho
que perguntar para o colega com quem tenho um relacionamento, porque
nós temos um relacionamento sadio naquela cidade, o que está
acontecendo, procurar explicações de como tudo funciona e não sair
com agressões verbais. É isso, Senhor Presidente, senhores colegas
deputados, que eu queria relatar neste dia. Eu me vi obrigado a fazer
isso porque pessoas que confiam no nosso trabalho estão preocupadas,
mas digo a elas que não se preocupem. Tenho minha ficha limpa e isso
dá margem aos carniceiros. Existe um pré-candidato, em Açailândia,
chamado Luís James, inclusive advogado, que ficou postando toda
noite, inclusive no grupo da OAB, falando que eu sou um deputado de
fantoche. Eu quero dizer, senhor pré-candidato Luís James, que quem
é processado e condenado por pedofilia pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão não é o Deputado Sérgio Vieira, é o pré-candidato,
que se diz pré-candidato, Luís James. Queria não fazer isso, queria não
dizer isso, pré-candidato, mas você se aproveita da carniça dos outros
para estar fazendo política barata, política baixa, pequena e barata. O
que me deixa indignado, presidente do Sindicato Rural de Açailândia,
são ações como esta desse advogado de Açailândia que se diz pré-
candidato e se aproveita da desgraça e de momentos como este de
desinformação que o presidente do sindicato, palavras proferidas por
ele, aí vêm os carniceiros de plantão. Isso a gente não pode aceitar.
Tenho minha ficha limpa e vou continuar a trabalhar. Coisas como
essas só vão me trazer mais forças a levar mais benefícios e trabalhar
cada vez mais pelo povo daquela cidade. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Deputado Othelino Neto, senhores
secretários presentes à Mesa, deputados e deputada em plenário,
imprensa, internautas, galeria. Hoje a galeria repleta de representantes
da Polícia Militar, me parece que também da Polícia Civil. Sejam todos
bem-vindos. E também um abraço aos amigos de Maracaçumé que
estão na Assembleia junto conosco. Senhor Presidente, nesta manhã,
eu ocupo a tribuna para falar e tratar de uma pequena cidade no interior
do Maranhão, Cidelândia. Onde nós estivemos na semana passada e
que tem, à sua frente e a sua testa, um jovem de 26, 27 anos como
prefeito, o Fernando Teixeira, que tem feito uma administração
diferenciada naquela região e, por assim dizer, talvez a melhor
administração daquela região. Na semana passada, no final de semana,
nós estivemos em Cidelândia inaugurando uma escola de seis salas.
Uma escola padrão, grande, toda murada, com grande infraestrutura,
salas com computadores, salas de professores, enfim, uma
infraestrutura importante, necessária para educar os nossos alunos. E,
diga-se de passagem, Marco Aurélio, isso tudo em um povoado pequeno,
que na realidade eu considero bairro de Cidelândia, que é São Domingos,
o famoso Domingão. Estivemos ali tratando, exatamente inaugurando
essa escola. E já deixamos para o próximo dia 15 de abril a inauguração
de outra escola na sede da cidade, demonstrando a responsabilidade do
Prefeito Fernando Teixeira com educação pública e com a formação,
conhecimento das crianças daquela região e daquela cidade. Portanto
eu quero parabenizar Cidelândia. E lá eu disse, nas minhas palavras,
que tudo aquilo que estava acontecendo em Cidelândia foi exatamente,
não é um ato do Deputado Antônio Pereira, não é um ato do Prefeito
Fernando, mas um ato da população quando teve a coragem de escolher
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um jovem empreendedor para ser o seu comandante maior, para ser o
seu prefeito. E naquele momento, exatamente quando escolheu
Fernando Teixeira para ser prefeito de Cidelândia, foi com que realmente
fizeram a diferença para a administração de Cidelândia. Então está
registrada aqui a inauguração dessa grande escola para o povo daquela
região, especialmente para o povo do Domingão. E no próximo dia 15,
outra escola será inaugurada para o povo ali da sede daquele município.
Senhor Presidente, eu quero chamar a atenção que ontem o Prefeito
Jairo Madeira de João Lisboa esteve conosco. Estivemos na Secretaria
de Saúde, mas, infelizmente, o senhor Secretário de Estado da Saúde, o
doutor Carlos Lula, estava viajando. Fomos para cobrarmos uma
promessa feita em praça pública pelo Governador Flávio Dino. Porque
nós temos a certeza de que assim, como ele já honrou outras promessas,
outros compromissos feitos para João Lisboa, também honrará este.
Porque João Lisboa é uma cidade importante. É a primeira cidade
vizinha de Imperatriz, nove a dez quilômetros de Imperatriz. Eu
considero hoje como uma cidade-irmã, um bairro, e aquela avenida não
nos separa, mas une, Imperatriz a João Lisboa. E lá temos em João
Lisboa, deputado Edilázio, um hospital público que é alugado, cujo
prédio é alugado. Não é um prédio próprio, mas toda a manutenção,
custeio e manutenção desse hospital é feito e realizado pela prefeitura
municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, o
município de João Lisboa tem condições financeiras de manter aquele
hospital funcionando e dando uma saúde pública de qualidade,
principalmente na questão assistencial, ao povo de João Lisboa. O que
pedimos ao governador foi a construção de um hospital, um presente
para o povo de João Lisboa, um presente para a saúde pública de João
Lisboa exatamente um hospital para que, também o município, possa
sair de um prédio com condições menores para um prédio de condições
de infraestrutura melhor, para oferecer a saúde pública para o povo
daquela cidade. Os recursos que João Lisboa recebe do Fundo Nacional
de Saúde são suficientes para manter o hospital. O que nós queremos
é um prédio, é oferecer uma infraestrutura necessária, uma hotelaria
necessária ao povo daquela cidade. Portanto, estamos aguardando o
governador mandar exatamente iniciar a construção daquele hospital
naquela cidade. Tenho a certeza de que o governador Flávio Dino
assim como não negou, assim como fez outras ações importantes para
João Lisboa, não falhará com esse compromisso que ele fez em praça
pública. Nós estamos aqui apenas pedindo celeridade pela necessidade
desse hospital para a cidade de João Lisboa. E, finalmente, senhor
Presidente, quero trazer aqui, escutei aqui o nosso querido colega
deputado Sérgio Vieira em falar aqui sobre as questões de Açailândia e
temos uma notícia alvissareira. Ontem às 16h, no MEC, no Ministério
da Educação do Brasil, lá em Brasília, foi assinado, pelo menos era
para ter sido assinado, não confirmei ainda, mas estava marcado para
ser assinado às 16h, tanto com Santa Inês quanto com Açailândia. Aí
eu quero ressaltar a participação efetiva nessas duas cidades, nessas
duas ações do deputado Juscelino Rezende Filho e do deputado Antônio
Pereira, assinando ali convênio para a implantação, junto ao MEC,
para a implantação da Faculdade de Medicina em Açailândia e em
Santa Inês, trazendo grande avanço no ensino superior do estado do
Maranhão. Estou registrando isso porque esse é um compromisso
nosso com o povo de Açailândia, com o povo de Santa Inês e estamos
trabalhando, diuturnamente, com o município, com algumas instituições
privadas também na área das faculdades de Medicina para levar, o
mais rápido possível, esse curso de Medicina dentro do programa
“Mais Médicos” ali para Açailândia em especial e também para Santa
Inês. Eram essas as minhas considerações nesta manhã, senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,

Plenário, a todos. Eu queria primeiro registrar a eleição do Conselho
Regional de Odontologia, que teve eleição recentemente para que a
chapa que possui dois membros que vão votar na eleição do Conselho
Federal, registrar aqui a eleição do Dr. Ataíde e da Dra. Márcia Cuenca
que serão e nos darão apoio no Conselho Federal de Odontologia para
que seja a eleição feita nos próximos dias. Essa eleição aconteceu no
Conselho Regional aqui com uma larga vitória dessa chapa e eu quero
aqui parabenizar, já que o Dr. Ataíde sempre esteve nesta Casa
reivindicando e nos ajudando na formulação de leis, aqui nesta Casa.
Eu venho também registrar aqui o seminário patrocinado pelo Governo
do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, do
Secretário Simplício Araújo, que, nos dias 19 e 20 deste mês, estivemos
no Shopping Golden, aqui no Calhau, um seminário de debate de
estratégias de desenvolvimento socioprodutivo do Estado do Maranhão.
Eu estive lá no lançamento, o 1º dia desse seminário e vi lá um sem
número de empresários, de comerciantes, de investidores, de donos de
empresas de outros Estados, uma comitiva da China estava lá também
presente com o Governador do Estado e várias outras secretarias. A
discussão básica lá é justamente essa de alardear, de propagar, de
incentivar ao público em geral os produtos que são feitos no Maranhão,
que tem da indústria e do comércio maranhense. O Poder Público, e
isso ficou muito claro lá, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio,
tem propiciado condições, e isso nas palavras do Secretário Simplício,
no sentido de que o governo não crie entraves para o desenvolvimento
dessas empresas no Estado do Maranhão, principalmente as empresas
maranhenses. E por quê? Porque essas empresas localizadas
principalmente, boa parte na Ilha de São Luís, em algumas regiões do
Maranhão, elas geram emprego, renda, desenvolvem cadeias produtivas
com o objetivo de superar as demandas do nosso mercado. Eu vi lá um
sem número de empresas que, de alguma forma, contribuem para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão, ficou claro que o Maranhão
precisa e deve fazer isso, nos próximos anos, que é criar uma marca
própria dos produtos feitos no Estado do Maranhão e para isso foi
criado um selo de produtos produzidos no Maranhão. E isso é muito
interessante, principalmente para os comerciantes do interior do Estado
do Maranhão que têm nessas pequenas cadeias, nesses pequenos
mercados, nesses pequenos comércios uma larga experiência que muitas
vezes não foi feito um incentivo necessário por parte do governo para
que aquelas pequenas cadeias produtivas desenvolvessem no Estado
do Maranhão. Temos produtos que são hoje comercializados em vários
e vários mercados no Maranhão e fora dele, a exemplo, a tiquira
produzida em Santo Amaro, a produção de farinha, a produção de uns
sem número de produtos que chegam à mesa dos maranhenses e de
outros estados, mas que não se tem o conhecimento de que são
produzidos no estado do Maranhão. Portanto, eu vi e ouvi atentamente
alguns dos palestrantes lá e ouvi de empresários esse gosto por saber
que o Maranhão pode desenvolver as cadeias produtivas aqui, gerando
emprego nas nossas cidades, nas nossas regiões, desenvolvendo a cadeia
produtiva para que se possa ter um Maranhão com comércio forte. O
Maranhão tem suas riquezas naturais, suas riquezas turísticas, suas
riquezas que vão fazendo com que o Maranhão desenvolva e tenha
cada vez mais índices melhores no PIB, mas também nós temos um
mercado local que tem que ser transformado cada vez mais no mercado
que gere emprego e renda para as comunidades do estado do Maranhão.
Portanto, eu queria parabenizar a iniciativa da Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia do Estado do Maranhão na pessoa do Secretário
Simplício e de todos que compõem a Secretaria do Governo do Estado
e das outras secretarias que participaram. Também dizer da satisfação
do maranhense em ver que os produtos e as coisas produzidas e feitas
no Maranhão estão tendo incentivo e estão tendo também a diminuição
da burocracia para que se desenvolva cada vez mais esse tipo de
comércio no estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Presidente Deputado Othelino Neto, por
cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão

do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, cumprimento a todos na galeria, colegas jornalistas. Eu
tenho evitado vir à tribuna para tratar de assuntos municipais, mas
ontem ocorreu um fato, na cidade de Pinheiro, que pela significância é
preciso trazer a esta tribuna. Ontem, funcionários da prefeitura do
município de Pinheiro, sob determinação do prefeito da cidade, foram
a uma emissora de televisão com a determinação de fechar a emissora.
Qual a razão? Porque o proprietário da televisão faz oposição ao
prefeito. Pasmem, senhores, em 2018, um prefeito decidiu fechar uma
televisão, faz muitos anos que eu não vejo algo parecido acontecer, e
isso relembra momentos que eu nem nascido era, lembra tristes épocas
do regime militar. E olhem que naquela cidade de Pinheiro, onde a
política é quente, em muitos momentos os ânimos se exaltam, nunca
tinha acontecido um episódio como esse do prefeito mandar fechar
uma televisão. E já notificou e já intimou a outra, como quem diz
assim: se vocês não fizerem, não balançarem a cabeça para o que eu
quero, só vai ficar a televisão do meu pai aqui na cidade funcionando”.
Incrível, mas isso acontece. Aconteceu na cidade de Pinheiro. Notificou
uma e tem-se informação que já vai intimar a outra, acusando de que as
televisões não têm alvará. Por que não têm alvará, as que não têm?
Porque o Prefeito determinou que não fosse emitido o alvará. Todas
com licença do Ministério das Comunicações, com o seu funcionamento
regular. Mas porque ousam dizer e noticiar aquilo que está acontecendo
na cidade, estão com o risco objetivo de terem as suas portas fechadas.
Mas de fato o Prefeito de Pinheiro se especializou, Deputado Fernando
Furtado, em fechar. Recentemente, ele fechou uma área onde diversos
vendedores ambulantes trabalhavam no centro de Pinheiro, mandou
expulsar todos. Recentemente, derrubou o prédio da feira de Pinheiro
sob a alegação, Deputado Edivaldo, que construiria outra. A obra está
parada. Infelizmente, o prefeito se especializou em fechar. Fechar os
equipamentos públicos que serviam à população. E as TVs que apenas
noticiam os desmandos que ocorrem naquela cidade estão agora sob
ameaça, quando não de ameaça física aos seus jornalistas, agora sob
ameaça de ter as atividades suspensas. Devia o Prefeito era se preocupar
em cuidar das pessoas. Aquelas pessoas que lhe confiaram o mandato
de prefeito daquela cidade. Devia o Prefeito andar mais pelas ruas dos
bairros de Pinheiro, ver como as ruas estão destruídas. Devia ir lá ao
Paraíso, povoado Paraíso, onde ele teve votação expressiva e ver como
o povoado está abandonado, não só as ruas como as unidades básicas
de saúde. Devia ir lá ao Bom Viver, onde ele também teve votação
expressiva e o povo está lá decepcionado, desiludido. Devia ir lá ao
Gama, o Deputado Hemeterio conhece, e ver como o povo está
ressentido, porque foi esquecido pelo Prefeito. Enfim, devia andar na
cidade para ver como a população está decepcionada, em vez de ficar
perseguindo quem ousa discordar dele. E eu nem vou citar outros
desmandos ocorridos na cidade. Eu nem vou fazer referência a episódios
como aquele lamentável em que uma criança chegou a óbito na porta de
um hospital porque era de outro município e tinha ordem para que
essa criança não fosse atendida. Eu nem vou fazer referência, porque o
Deputado Fernando já o fez com competência, ao sistema de saúde
pública municipal. E os hospitais estão funcionando? Quase não estão
funcionando. O fato, para concluir, é que a bela cidade de Pinheiro,
infelizmente, está jogada às traças, as únicas intervenções que têm
naquele município são do Governo do Estado que já tem 20 km de
asfalto implantado no município de Pinheiro, sem contar com o Hospital
Jackson Lago. Faço um apelo para que o Prefeito repense a sua postura,
trate com respeito a população. E finalizo dizendo, que a tentativa vã
de fechar a televisão ligada ao ex-deputado Penaldon já de pronto
fracassou. Porque no plantão desta noite a juíza Tereza Cristina Franco
Palhares Nina já concedeu uma liminar proibindo o prefeito de fechar
a televisão. Prefeito, deve cuidar da cidade e deve para de atentar
contra a democracia e atentar contra a imprensa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o deputado Fernando
Furtado, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) - Bom dia, Presidente, bom dia, imprensa, bom dia,
caros colegas deputados, bom dia galeria. Presidente, o que me traz
aqui à tribuna hoje é um assunto, deputado Edivaldo, mais uma vez,
relacionado à cidade de Pinheiro. A cidade de Pinheiro que tem um
Centro do Hemomar, que tem um trabalho muito importante e que
hoje, no dia de hoje, está fazendo 16 anos da implantação do Hemomar
na cidade de Pinheiro. Hemomar que atende a 45 cidades do entorno da
cidade de Pinheiro. Hemomar que eu tive a oportunidade, agora
recentemente, com o meu colega Antônio Pereira onde tivemos a
oportunidade de visitar o Hemomar e vimos ali aqueles trabalhadores,
médicos, bioquímicos, biomédicos, enfermeiros, técnicos em
enfermagem, dentre outros, fazendo um trabalho, um trabalho feito de
coração, um trabalho que tem ajudado a salvar muitas vidas quando há
necessidade de sangue nas unidades de pronto atendimento, daquela
região, para cirurgias que muitas vezes são feitas de emergência. Mas
o que me deixa impressionado é que o prefeito da cidade de Pinheiro, o
prefeito que foi eleito pela grande maioria do povo pobre, do povo
humilde daquela cidade e agora usa os seus vereadores aliados para
atacar a direção do Hemomar e dizer, o vereador, dizer que o Hemomar
é uma quadrilha de bandidos. Dizer que ali, no Hemomar, só tem gente
perigosa. E pasmem, um vereador é evangélico, o vereador que devia
primeiro conhecer a grande realidade do Hemomar. Eu fico estarrecido,
porque quando eu estive lá eu vi toda a equipe do Hemomar, no hospital
da cidade de Pinheiro, fazendo uma semana de doação de sangue, agora
mesmo estava nas redes sociais a diretora do Hemomar, a enfermeira
Ana Paula, filha da cidade, uma jovem competente, que tem ido buscar
em todos os meios da sociedade, Deputado Levi, parcerias para
conseguir sangue para manter o estoque regulamentado no Hemomar
de Pinheiro. Agora mesmo vai fazer uma grande parceria com a cidade
de Bequimão, vai levar a sua equipe àquela cidade para coletar sangue
ali. Tem feito com os bombeiros na nossa cidade de Pinheiro, tem feito
com outros segmentos da sociedade, vai agora também fazer uma grande
parceria com a cidade de Carutapera, para coletar sangue para que a
gente possa ter o estoque para atender todos os 45 municípios daquela
cidade, daquele entorno do Polo de Pinheiro. E o prefeito da cidade
manda o vereador até a tribuna e aí dizer que toda a equipe do Hemomar
é uma quadrilha, são bandidos. E aí eu fico triste porque quando alguém
está fazendo um grande trabalho sempre tem alguém para condenar.
Não tem ninguém para bater palmas. Não tem ninguém para poder,
Deputada Graça Paz, dizer que aquele trabalho é um grande trabalho
que deixa a desejar muitas vezes, não deixa a desejar em outras
localidades. Mas eu quero aqui, nesta data de hoje, parabenizar toda a
equipe do Hemomar de Pinheiro, todos, inclusive motoristas, vigias,
porteiros. Quero me solidarizar com eles nesta data e quero dizer que
eles têm no Deputado Fernando Furtado uma voz para defendê-los
quando forem atacados por essa trupe truculenta do prefeito da cidade
de Pinheiro. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Deputado Edilázio, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, hoje é o centenário do Município
de Balsas, município-polo do agronegócio do nosso estado. Nos últimos
quinze dias, passei por duas vezes por este município e fiquei ali
estarrecido com a situação asfáltica do município, com a infraestrutura
que aquele município possui e perguntei a um colega aqui qual o
presente que o Governador Flávio Dino estava dando ao município
pelos 100 anos. Para minha surpresa, Senhor Presidente, o presente
que o Governador Flávio Dino está dando aos 100 anos do município
de Balsas é a pintura da pista de pouso daquele município, do aeroporto
daquele município. A pintura, pasmem, de um aeroporto que está
interditado pela Anac, quer dizer, nem pousar pode. Enquanto isso, o
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município está jogado ao léu, município esse administrado pelo
competente médico, Dr. Eric, que tem na oposição um grande líder
político da região, Chico Coelho, ambos aliados do Governador Flávio
Dino, e tem um secretário de Estado do município, secretário Márcio
Honaisser, que poderiam agora se unir, deixar as querelas municipais
de lado e ir ao Palácio dos Leões e exigir do Governador Flávio Dino a
atenção e o respeito que aquele município merece. E aqui eu vou fazer
minha parte, Senhor Presidente, estou encaminhando uma emenda de
R$ 500 mil à Secretaria de Infraestrutura para pavimentação asfáltica
de Balsas. Aqui fica a minha sugestão para o bairro da Macaba, onde
existe um hotel, existem três clubes, BNB, um base e outro clube de
pesca. Quando estive lá, na formatura de Direito da UNIBALSAS, não
tinha como chegar ao hotel. Para vocês terem uma ideia, eu posso dar
o testemunho de que, naquela noite de chuva, um casal de turistas do
Pará dormiu dentro do carro porque não conseguiu chegar ao hotel.
Imagine, Deputado Antônio Pereira, o que esses turistas vão chegar
falando, o que vão chegar falando do município que é o polo do
agronegócio do estado do Maranhão. O agronegócio foi o grande
responsável pelo crescimento do PIB em nosso estado, que o
governador se vangloria com o crescimento de 10%. Se esse governo
não fosse tão opressor, se esse governo não fosse tão perseguidor,
talvez o estado tivesse crescido de 15% a 20%, mas cresceu 10% por
conta da competência daqueles produtores, daqueles trabalhadores
que ali se doaram com muito sacrifício a custa dos altíssimos tributos
que esse governo vem fazendo, e ainda sem a infraestrutura das nossas
MAs. De Balsas a Alto Parnaíba, são os produtores que estão tampando
os buracos. Para chegar a Tarso Fragoso, uma viagem que seria de uma
hora e meia, gastam-se de quatro a cinco horas por conta dos buracos.
E aqui eu peço a interferência do Secretário Márcio Honaiser, do grande
líder Chico Coelho, que declarou apoio ao governador não sei por qual
motivo. Que ele possa dizer: “Declarei apoio ao Governador Flávio
Dino porque ele está mandando 50 quilômetros de asfalto para o
município de Balsas.” Aí ele teria como argumentar sua motivação. E
na boca pequena dizem-se outras motivações. Então era bom ele externar
a motivação e que lutasse por aqueles munícipes e conseguisse ali 50
quilômetros para, pelo menos, chegar perto de sanear a condição
asfáltica daquele município. Aqui é o doutor Erik também, jovem,
competente que anseia a melhoria do município. Que vá lá para dentro
do Palácio dos Leões, que faça greve de fome, mas que só saia  de  lá
com melhorias  para  o seu município. O  que  não pode  é  o município
sofrer  como vem sofrendo. E aqui fica os meus parabéns àquela cidade,
aos balsenses. E  peço  aqui a  intervenção do Prefeito Chico  Coelho,
do  Márcio  Honaiser,  para  que  pague  esta  Emenda  do  Deputado
Edilázio para  o município de  Balsas.  E não  tenho vaidade  de  querer
inaugurar  a  obra, de  querer inaugurar  o asfalto, não. O asfalto é para
o povo.  O Secretário Márcio Honaiser, que adora aparecer com a sua
Secretaria, que vá e diga que ele que conseguiu o asfalto. Da  mesma
forma  o Prefeito  Chico Coelho. Eu  quero é o asfalto  para  que  possa
aquela  cidade  ser  referência  como  todos  nós queremos para  o
estado  do Maranhão. Meu muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Eu queria falar aqui de dois pontos: Um relativamente ao
projeto 365 e outro aqui com relação aos amigos do curso de oficiais,
que eu tive também a minha participação, mas, primeiramente, hoje
está prevista a votação do projeto de lei 365. Eu queria dizer aos
senhores que os colegas reanalisassem, que nós não podemos retroagir
ao passado. Tirar da categoria de ter um delegado de classe especial
para colocar um delegado iniciante de carreira é ruim. Isso é um
retrocesso. Nós estamos em pleno século XXI. O que ocorre é que um
delegado novo sendo delegado-geral, com dois três anos, ele sai. Ele
não fica nem com ambiente para trabalhar, porque vai ter alguns
problemas administrativos. Então é muito difícil colocar um delegado

de início de carreira. É a mesma coisa que colocar um sargento para
comandar a Polícia Militar. É a mesma coisa, não precisa dizer mais
nada. E o outro fato é tirar os conselhos. Isso já veio desde o início dos
procedimentos administrativos. Sempre teve a participação das suas
categorias e o Governo sempre teve a maioria de dois a quatro. Então
sempre o Governo tem a maioria, não há... Isso é um problema que eu
digo. Nós não podemos comprar uma briga pessoal do Secretário com
a categoria. Vamos votar de acordo com as nossas consciências. Agora,
para vocês terem uma ideia, o negócio está tão absurdo, Senhor
Presidente Othelino, está tão absurdo que o projeto veio errado de
novo. Veja bem, nós temos 18 regionais e foram criadas mais cinco. São
23 regionais. Nós temos uma Superintendência de Repressão a
Entorpecentes e uma Superintendência de Homicídios. Agora aqui tem,
no artigo 2º, Delegacia de Homicídio da 19ª regional de Porto Franco e
a Delegacia de Narcotráfico, de entorpecentes, e excluíram 22 delegacias.
Veja bem, você olha para um projeto em que não constam as delegacias
de entorpecentes e homicídios, em nenhuma regional, só a de Porto
Franco, fizeram de novo errado e voltou para corrigir. Isso aqui, veja
bem, a incompetência é tão grande que o projeto está errado tem que
voltar, senhor Presidente, tem que voltar. Porque veja bem, tem os
cargos, mas esqueceram novamente de incluir as delegacias de
entorpecentes e homicídios, estão fazendo pouco caso aqui da
inteligência de 42 deputados. As Delegacias de Homicídios e de
Entorpecentes não constam, só Porto Franco. Imperatriz não tem,
Timon não tem, Chapadinha não tem, Bacabal não tem e como é que
fica? Criaram duas Superintendências para fazer o que? As delegacias,
não tem, as de entorpecentes e homicídios não vieram de novo no
projeto. Voltou, reclamei da vez passada, disse: ‘Está errado’! Não
veio de novo. Então o objetivo é tão grande de fazer o mal que
esqueceram o básico, de colocar as delegacias de homicídios e
entorpecentes na estrutura, que não tem. Então não podemos votar,
tem que retornar para que possa rearrumar, para que o prejuízo seja
menor para o Estado. Não podemos aceitar que um município como
Imperatriz, uma regional, não tenha uma Delegacia de Entorpecentes e
nem uma Delegacia de Homicídios, como tem em toda a Delegacia da
Mulher. Então isso é um fato realmente, é um negócio absurdo, mas
está aqui! Mas senhor Presidente, hoje aqui o nosso colega César
Pires, hoje ele está homenageando 25 anos do Curso de Formação de
Oficiais. O Curso de Formação de Oficiais, aqui os amigos bombeiros,
Polícia Militar, foi sonhado em 1990, foi aprovado pelo Conselho
Universitário. O primeiro vestibular foi em 1992, porque antigamente
os nossos policiais militares, o Curso de Oficiais iam para outros
Estados. Em 92 e em 1993 foi a primeira turma. Em 1992 foi o vestibular
e em 1993 foi a primeira turma. Em 1996 foi formada a primeira turma,
mas o curso ainda, como se diz, ainda não estava aprovado, não estava
ainda reconhecido, era um curso embrionário e irregular. Nós assumimos
em 1997 e nós aqui, o César Pires eu me lembro que era Reitor, me
procurou e nós abraçamos a causa e o certo é que em 1998 foi autorizado
o funcionamento, em 2000 foi reconhecido. Então o Curso de Formação
de Oficiais foi só reconhecido no ano de 2000. Foi uma luta muito
grande do deputado Cutrim, na época Secretário, foi uma luta muito
grande do deputado César Pires, dos comandantes da época também
foi muito grande, me lembro que o coronel Bastos brigou muito também,
mas todos os comandantes que estiveram ali de 90 até 2000 todos eles
abraçaram a causa. Então, está de parabéns a Polícia Militar do
Maranhão, principalmente os comandantes de 90 a 2000, que foi uma
corrida contra o tempo para que a gente pudesse ter o curso no
Maranhão reconhecido, o Curso de Formação de Oficial, então hoje
está fazendo 25 anos, aí quem ganha isso, com certeza, é a sociedade
do nosso Estado. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor

Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu peço que sejam distribuídos os Diários de hoje, porque
não foram distribuídos até agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito à Secretaria da Mesa que distribua os Diários. Já
estão subindo, Deputado Braide, nós não iniciaremos sem os Diários.
Por conta daquele blecaute que deu ontem, acabou dando alguns
problemas nos nossos equipamentos, mas já estão prontos, estão
subindo, nós só vamos começar a apreciar, assim que os Diários
estiverem com os senhores e com as senhoras. Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, o Diário está sendo distribuído. A PEC 002 fica
transferida para a Sessão de segunda-feira. Vamos chamar o Projeto de
Lei nº 365/2017. Eu peço atenção dos deputados e das deputadas,
porque nós vamos iniciar a discussão do Projeto de Lei.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Precisamos
concluir a votação nas Comissões, Senhor Presidente, salvo engano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, Deputado Braide, eu vou suspender. Senhores Deputados,
suspendo a sessão para que as Comissões emitam os pareceres relativos
aos Projetos de Lei 365/2017, para as Comissões se reúnam e emitam
os pareceres. A Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, a matéria foi aprovada na CCJ, tendo sido acolhido um
substitutivo com alteração proposta pelo Deputado Rogério Cafeteira.
A aprovação foi por maioria dos votos, tendo sido registrados os
votos contrários, enfatizando a orientação do Deputado Braide que
apresentou sua emenda, mas que teve três votos na comissão. Portanto,
a matéria está aprovada na forma do texto substitutivo com a emenda
do Deputado Rogério Cafeteira tendo sido aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Discutiremos a emenda apresentada pelo Deputado Eduardo
Braide, destacada nos termos do artigo 204, § 6º, inciso I do Regimento
Interno.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
acredito que já vamos iniciar a discussão, então gostaria de perguntar a
V. Ex.ª se é possível que a gente pudesse pedir logo a conferência de
quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim. Peço que zere o painel e os deputados e deputadas que
assim o desejarem confirmem as suas presenças. Convido o Deputado
Eduardo Braide, por dez minutos com direito a apartes, para discutir a
emenda de sua autoria. Foi destacada pelo Deputado Max, que é líder
do Bloco Independente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas. Eu
peço só para...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito que reinicie o tempo do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras deputados, senhores
deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os
policiais civis do Estado do Maranhão, que há dias vêm acompanhando
o desfecho desta matéria, desse Projeto de Lei nº 365/2017, que se dará
nos próximos minutos. Senhores e senhoras, ainda no ano passado,
lembro-me de um discurso do Deputado Cutrim e de algumas pessoas
que estiveram aqui no plenário desta Casa, que nos traziam a informação
de que o Governo do Estado retiraria as entidades de classe do Conselho
de Polícia Civil. No primeiro momento não quis acreditar nessa medida.
O ano foi passando. Quando, de surpresa, nós chegamos à última
sessão do ano passado, essa matéria foi trazida pelo Projeto de Lei nº
365/2017. De lá para cá, vários adiamentos, audiências públicas que
trataram desse tema. E a Emenda que nós discutimos agora é exatamente
para manter as quatro entidades que sempre estiveram no Conselho de
Polícia Civil, por previsão no Estatuto da Polícia Civil que são:
Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão-
ADEPOL; Associação dos Servidores da Polícia Civil do Estado do
Maranhão-ASPCEMA; o Presidente do Sindicato de Polícia Civil do
Maranhão- SINPOL; e o Presidente da Associação dos Peritos Criminais
do Estado do Maranhão, APOTEC. Senhoras e senhores deputados,
eu peço a atenção de V. Exas. antes de nós apreciarmos essa Matéria,
porque eu começo com uma afirmação para que nenhum deputado ou
deputadas depois não saiba da responsabilidade do seu voto. Se nós
aprovarmos esse projeto na forma como ele veio do Governo do Estado,
nós abriremos uma verdadeira caça às bruxas dentro da instituição da
Polícia Civil. E eu vou mostrar para vocês de acordo com o que está
dito na lei. O projeto original, que chegou ainda no ano passado, como
forma disfarçada de esvaziar o Conselho de Polícia Civil, o Governo
do Estado disse que estava criando uma diretoria colegiada da Polícia
Civil. E aí esvaziava o poder de deliberação e fiscalização do Conselho
e deixava os membros das entidades, sindicatos e associação para um
Conselho que não servia nada mais do que ser uma Rainha da Inglaterra
dentro da instituição da Polícia Civil. Fizemos a audiência pública e
veio o substitutivo encaminhado pelo governador do Estado. Aí o
governador não teve pudor, realmente caiu a máscara, retirou a Diretoria
Colegiada da Polícia Civil, manteve o Conselho de Polícia Civil com as
suas atribuições, mas retirou as 04 entidades que estavam lá, desde a
lei de 2006, ou seja, há 12 anos, senhores e senhoras deputados. E aí
fizeram um detalhe: para dar um ar de que o Conselho mudou,
acrescentaram o termo “órgão administrativo” no Conselho, de forma
que o que acaba de ser aprovado pelas Comissões de Constituição e
Justiça, Orçamento e Administração diz o seguinte: O Conselho de
Polícia Civil é órgão administrativo da Polícia Civil de natureza
consultiva, deliberativa e fiscalizadora das ações e projetos da
instituição, sendo composto pelos seguintes membros. E aí vem,
senhoras e senhores, os únicos 10 membros que o governador quer que
estejam no Conselho. Primeiro detalhe, todos eles exercendo cargos de
confiança nomeados pelo governador do Estado. Que Conselho é esse
que não tem a independência, que não tem o direito de falar aquilo que
pensa? Todos nós sabemos como age o atual governador do Estado em
relação àqueles que lhe falam a verdade, aqueles que têm a coragem de
lhe contrariar para mostrar que alguma situação está errada e é
exatamente por não aceitar, ouvir a verdade, não ser contrariado, que o
governador retira as entidades que desde 2006 estão previstas no
Estatuto da Polícia Civil. Só que ele esqueceu de um detalhe, senhoras
e senhores, ele não alterou a competência do Conselho de Polícia Civil.
O projeto foi tão malfeito que se esqueceram dessa parte
importantíssima. E é por isso que o artigo 12, senhoras e senhores
deputados, e aí chamo a atenção de V. Exas., diz o seguinte: compete ao
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Conselho de Polícia Civil propor medidas de aprimoramento técnico,
visando ao desenvolvimento ou a eficiência da organização da Polícia
Civil. Será que quem tem que dar essas ideias são só esses 10 nomeados
pelo governador? Que são o delegado-geral, delegado adjunto e os
superintendentes? Onde é que estão os investigadores para poder opinar
pela Polícia Civil? Onde estão os escrivães para poder opinar pela
Polícia Civil? Onde está todo o restante da categoria da Polícia Civil
para dizer como deve ser gerida a Polícia Civil? Mas eu vou à frente:
Pronunciasse sobre matéria relevante concernente a atributos, funções,
princípios e conduta funcional ou particular do policial civil com reflexo
na instituição. Quer dizer então que o Conselho agora é do rei, não é
mais da Polícia Civil? Porque as entidades não têm mais essa função de
opinar. Mas vou à frente: Examinar e avaliar as propostas da Polícia
Civil em função dos planos e programas de trabalho previstos em
cada exercício financeiro. Quer dizer que vão retirar agora a
possibilidade das entidades, que representam os policiais civis, de
opinarem sobre o planejamento da Polícia Civil do Maranhão. Só quem
vai poder opinar são aqueles que são nomeados pelo governador. Vocês
tem alguma dúvida que se algum desses tiver a coragem de opinar algo
diferente daquilo que pensa o Governador, ele vai ser exonerado no
outro dia? É exatamente por isso que somente este mês várias decisões
judiciais retornaram, decisões arbitrárias que foram tomadas pelo
Governo do Estado, mas o Governo do Estado não quer mais ouvir e
debater dentro do Conselho de Polícia Civil. Mas eu vou à frente:
Inciso IV - Deliberar sobre o programa e projetos atinentes a expansão
de recursos humanos e aquisição de materiais e equipamentos e serviços.
Quer dizer que a Associação dos Delegados não conhece a realidade da
Polícia Civil do Maranhão. O SINPOL não conhece, nós não vamos
ouvir mais opinião dos peritos e daqueles que fazem parte da Polícia
Técnico-Científica simplesmente porque o Governador acha que não,
acha que agora o conselho tem que servir só para dizer amém a ele.
Opinar sobre projetos que proponham a criação e a extinção de cargos
e órgãos no âmbito da Polícia Civil. É por isso, senhoras e senhores,
que o Governador está criando nesse projeto de lei mais 10 cargos de
capelão, eu não sou contra, alguém foi ouvido? Até acho, senhoras e
senhores, que pelo tanto de pecado que o Governador do Estado está
criando é pouco capelão que ele está colocando para poder perdoar os
pecados que ele está fazendo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar
do Maranhão e com os Bombeiros como fez esta semana. Realmente,
Senhor Governador, o senhor precisa de muito capelão para rezar na
sua cabeça, para ver se abre esse seu coração e a sua mente. Zelar pela
observância dos princípios e funções da Polícia Civil. Apreciar... E aí
vem, senhoras e senhores, Inciso 9º: Apreciar pedidos de revisão
administrativa na forma prevista nos Estatutos dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Maranhão de decisões de atos disciplinares,
praticados ou notificados pelo delegado-geral. Então é isso que vai
acontecer? Vai vir um ato em relação a um delegado e ninguém da
Associação dos Delegados vai estar lá para poder contrapor ou falar a
verdade. Vai vir um ato contra algum investigador e não tem ninguém lá
representando os investigadores. Porque só quem está lá são
superintendentes, delegado-geral e delegado adjunto. E é esse o presente
que a Assembleia do Maranhão vai dar à Polícia Civil do Maranhão?
Que precisa é de incentivo, que precisa é de apoio para poder dar
condições dignas de trabalho. Nós não podemos, senhoras e senhores,
andar mais nos municípios e dizer que estamos visitando Delegacias
ou outras Unidades da Polícia Civil e querer fazer média, votando esse
projeto que desmonta a Polícia Civil do Maranhão. E vou mais à frente
em relação à competência do Conselho da Polícia Civil. Inciso 10;
elaborar e fazer publicar anualmente a relação dos policiais,
considerados aptos a promoção. Quer dizer que agora, as entidades
não vão mais opinar sobre aqueles que têm direito a promoção? Agora
não. Agora, é só o governador que vai dizer quem tem direito. E é isso
eu nós vamos fazer com a Polícia Civil? Nós vamos acabar com a
situação das entidades e Sindicatos que lá estão para poder opinar
sobre essa situação da promoção. E vamos mais à frente: propor a
regulamentação de leis, assim como sugerir padrões mínimos nos
Atos formais e procedimentos de natureza da Polícia Civil. Então, não

precisa mais de Conselho. Se o Conselho são só dez membros nomeados
pelo Governador do Estado, e se ele já não ouviu ninguém antes de
mandar essas propostas absurdas. Vamos acabar com esse Conselho
ou até sugiro, senhores deputados, que a gente faça uma alteração, se
essa não for a vontade de V. Exas, vamos botar logo o governador como
presidente e o delegado-geral como vice, porque é isso o que vai
acontecer com esse conselho que não vai servir para outra coisa a não
ser dizer amém para os atos do governador. Vou à frente: Apreciar os
procedimentos administrativos disciplinares instaurados contra os
integrantes do Grupo Ocupacional de Atividades de Polícia Civil e
julgar aqueles de sua competência. Quer dizer, senhoras e senhores,
que vai ter um ato instaurado contra um investigador, contra um
escrivão, contra quem quer que seja e ele vai ser julgado agora pelos
delegados, não pelos delegados eleitos ou indicados por vocês, mas
pelos delegados nomeados por eles. Onde é que está o princípio da
isonomia? Onde é que está a representação dos investigadores, dos
escrivães de comissários de outros que deveriam estar aqui? Eles eram
representados pelo sindicato, pelas associações, mas o governador
retirou essa representação e é isso o que nós vamos fazer enquanto
deputados? Dizer amém a esse absurdo que está sendo promovido
contra a Polícia Civil? Tenho certeza de que não, senhores deputados.
Mais à frente, inciso XIV: Rever, na primeira sessão seguinte a
requerimento do interessado, remoção de policial civil no interesse da
segurança pública, analisando conveniência, fundamentação e
legalidade do ato. É esse o recado que nós vamos dar para quem está
tendo a coragem de acompanhar e lutar por essa votação e depois
serem perseguidos com remoções sem ter, dentro do Conselho de
Polícia Civil, aqueles que poderiam falar e ter voz? Senhores e senhoras,
aqui há muitos deputados e são vários, talvez quase todos que sobem
à tribuna para defender a representação sindical, para falar da força dos
sindicados, para dizer da luta dos sindicatos que têm das associações,
agora é hora de mostrar se isso é discurso vazio ou se é verdade a
defesa das associações e sindicatos porque nós não podemos deixar
tirar as entidades do Conselho de Polícia Civil. Mais à frente, senhoras
e senhores deputados, ainda no Estatuto da Polícia Civil, artigo 27: O
servidor removido poderá requerer fundamentadamente ao Conselho
de Polícia Civil, no prazo de cinco dias a partir da ciência da referida
portaria, a revisão do seu ato de remoção. Artigo 26, senhoras e
senhores deputados: O policial civil não será removido com mudança
de sede antes de decorridos dois anos no exercício da respectiva função,
salvo por decisão fundamentada do Conselho de Polícia Civil. Então,
senhoras e senhores, para que fique claro e de forma muito patente o
que nós faremos se aprovarmos esse Projeto de Lei nº 365, sem essa
emenda que nada mais é do que garantir a participação das quatro
entidades que sempre estiveram no Conselho de Polícia Civil, é permitir
que o governo do estado, que o governador do estado use do abuso e
promova uma verdadeira caça às bruxas. Esse projeto aqui não chega
por coincidência neste ano, é porque é um ano eleitoral e aquele que
não rezar na cartilha do governador terá a lei para poder perseguir. É
isto que nós vamos fazer, aqui na Assembleia, dar um cheque em
branco para que o governador persiga os policiais civis do Maranhão?
Tenho certeza de que não, senhoras e senhores deputados, e é por isso
que confio no discernimento, na independência, mas, acima de tudo, na
função do papel legislativo que é corrigir essas injustiças que vêm do
Poder Executivo. Nós teremos a oportunidade de corrigir essa injustiça
com a aprovação dessa emenda. E, já para finalizar, Senhor Presidente,
ainda no Estatuto da Polícia Civil diz o seguinte: Caberá ao Conselho
de Polícia Civil - artigo 133, porque o Conselho de Polícia Superior foi
transformado no Conselho de Polícia Civil - caberá ao Conselho de
Polícia Civil recurso da decisão que resulte pena disciplinar imposta
pela Administração. Ora, senhoras e senhores, vão recorrer agora a
quem se o conselho pertence ao Governo do Estado? Quem terá a voz
de poder dizer as injustiças que estão sendo cometidas em relação aos
policiais civis? Ninguém mais terá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concluo.
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O que eu
quero dizer aos senhores e senhoras é que nós não podemos deixar o
Governador do Estado calar a Polícia Civil do Maranhão. Nós não
podemos deixar o Governo do Estado acabar e desmontar o Conselho
de Polícia Civil, senhoras e senhores. E é por isso que peço a aprovação
dessa emenda que não é minha, mas de toda a categoria. Essa sugestão
fora apresentada por eles, pelas entidades, pelos policiais civis do
Maranhão. E agora é que chega aquele momento em que nós, no nosso
mandato, após sermos eleitos com os votos deles, dos policiais civis
também, vamos dizer se nós estamos aqui para dizer que vamos ficar
inertes em relação ao abuso do Governo do Estado, ou se esta Casa
agirá para corrigir essa injustiça e dar o direito que serve à Polícia Civil
do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Max Barros, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso. Permuta do
Deputado Wellington com o Deputado Max Barros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Ex.ª não está inscrito, nesse caso
não será possível a permuta. Deputado Max, V. Ex.ª vai declinar?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, eu declino e peço para V. Exa. me inscrever já para
encaminhar o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Raimundo Cutrim, por dez minutos, para discutir
a Emenda.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, galeria. Eu antes queria fazer uma retificação da minha fala
anterior com relação às Delegacias de Entorpecentes e Homicídios.
Depois eu fui dar uma analisada melhor, realmente é outro fato mais
grave do que eu pensava. As delegacias não constam realmente aqui
nas regionais porque elas ficam subordinadas, Senhor Presidente, ao
Superintendente em São Luís. Tem um regional nas suas delegacias e
os delegados de Entorpecentes e Homicídios ficam subordinados aqui.
E os delegados regionais não comandam nem Entorpecentes nem
Homicídios. É um negócio mais absurdo ainda. É a mesma coisa querer
voltar ao telecurso aqui por meio de televisão naquela época, há muitos
anos. Deixar os delegados regionais sem o comando dos delegados de
Entorpecentes e Homicídios é o negócio mais absurdo que eu já vi.
Mas nessa gestão tudo é possível. Mas aqui falando realmente, ontem
veio uma comissão aqui conversar com o Presidente. Eu não sei por
que não me chamaram para participar, porque eu fui Secretário muitos
anos, de 97 a muitos anos. E tudo que tem ainda no sistema de Segurança
Pública eu deixei. Ninguém inventou nada ainda, ninguém criou. Aquilo
era um sonho que foi sonhado, não só eu, mas o Sistema de Segurança
Público todo, onde criamos o CIOPS, que na época para aceitar
principalmente na Polícia Militar à época era difícil; o CIDS, as
delegacias aí que estão, a Delegacia de Turismo, Delegacia do Idoso, do
Consumidor, da Criança e Adolescente vítimas e que não tinha, a
Delegacia da Mulher que implantamos, tudo isto, as regionais que
foram divididas em áreas menores e sempre a Polícia Civil e a Polícia
Militar juntas e aqui não estão mais como sonhamos. É gestão civil

para um lado, é Polícia Militar para outro, que não é bom, bem como o
sistema de trânsito. Mas querer hoje, senhor Presidente, os deputados,
nós aqui, vejam bem, eu sou da base do governo, sou do PCdoB, mas
não posso aceitar um fato dessa natureza. Não é um problema político,
é um problema técnico. Os colegas precisam rever seus pensamentos,
temos que ter independência. Como digo, sou da base do governo, sou
do PCdoB, mas não aceito um fato dessa natureza, porque está indo
contra as instituições, contra a instituição da Polícia Civil em querer
deixar um delegado, início de carreira, para ser delegado-geral? Tem que
ser delegado especial. Nós temos muitos delegados especiais. Será que
não tem um que preencha os requisitos? Colocar um delegado início de
carreira é querer brincar de fazer polícia. Um delegado de final de
carreira, pois temos muitos delegados aí excelentes em final de carreira
e que podem administrar, conduzir os caminhos do Sistema de
Segurança Pública, ou seja, a Polícia Civil do Estado do Maranhão.
Querem tirar os Conselhos, hoje temos 14 Conselhos e as representações
têm 04, o governo tem 10 a mais. Tiraram os representantes da classe.
Ontem veio aqui uma comissão, mas essa comissão que veio, de cargos
comissionados, não representa a classe, quem representa a classe é o
Presidente da ADEPOL, que é o verdadeiro representante da classe
dos delegados. Nós não podemos tirar esse pouco direito que têm, são
04 só, 04 conselhos: é o Presidente da Associação dos Delegados, é o
Presidente da Associação dos Servidores Públicos do Estado que veio
por meio da Lei n.º 6.107, são os administrativos e que tenha alguém
pelo menos para falar, não fica sem ninguém. São os servidores do
Estado, aqui temos centenas de agentes administrativos no Sistema de
Segurança Pública, o representante dos agentes administrativos, que já
não são não, já são da Lei n.º 6.107, temos obrigação de ter o
representante. O representante do Sindicato da Polícia Civil do
Maranhão e o Presidente da Associação dos Peritos, são 04 Conselhos.
Vejam bem, é para tirar os 04 Conselhos, é a gente ir à contramão da
realidade. Nós estamos em pleno século XXI e tirar um direito que já
se tem ao longo de muitos anos, querer colocar um delegado moderno
no Sistema de Segurança Pública, ou seja, para comandar a Polícia
Civil, é temerário, é perigoso. Isso é desonesto se nomear um delegado
moderno para comandar um delegado especial, ele vai dizer “olha eu
sou mais antigo”. Ele não pode sequer autorizar um procedimento
contra o mais antigo, ele tem que ser igual ao mais antigo. Tem que ser
classe especial, até para participar de um processo administrativo,
porque hoje o sistema de segurança pública, a base é a hierarquia e
disciplina, era a mesma coisa aqui colocar um delegado moderno é
colocar um tenente, um oficial, segundo tenente para comandar a Polícia
Militar. Nós não podemos aceitar que um delegado moderno possa ser
delegado-geral, porque não funciona. A base é a hierarquia e disciplina,
se nós acabarmos com a hierarquia e disciplina da Polícia Civil acaba o
sistema todo, acaba-se o respeito. É a mesma coisa de um tenente
comandar um coronel, ele não vai se sujeitar a aquilo, ele não vai
aceitar. Então, nós não podemos comprar um briga pessoal do secretário
de Segurança com a sua classe, com a classe dos delegados, é um
problema pessoal, porque aqui, não tem outro adjetivo, é um problema
pessoal. Querer tirar os conselhos que ele não define uma punição ou
dentro de um processo só tem quatro votos. O governo tem onze a
mais, tem onze, são dezesseis, são quatorze, o governo tem dez a mais.
Então, não define, é uma minoria, muito. Então, isto aqui é um absurdo,
vamos votar de acordo com nosso pensamento e se não fosse uma
maneira justa, eu jamais viria aqui defender uma causa que eu não
conheço, que eu conheço isso a fundo, eu sou policial, se nós sairmos
da base da hierarquia e disciplina, que é o princípio de qualquer
instituição de polícia, se não tiver hierarquia e disciplina, ela não
funciona. Então eu que queria que os colegas reanalisassem
independentemente de pressão, nós temos que ser livres, senão não
somos deputados, eu sou da base de Governo de Flávio Dino, voto
nele, agora eu sou independente, eu não posso votar aquilo que vai
contra os meus princípios, votar uma indignidade dessa é querer acabar
com o sistema de segurança pública do Maranhão. A hierarquia e a
disciplina são a base e de qualquer instituição, até na casa da gente, se
você não comenda a sua casa como é que fica a sua família? Então, até



SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
na família a base é a disciplina, tem um pai, uma mãe que manda, a
mesma coisa é a polícia, tirar os conselhos que não vai modificar nada,
o governo tem a maioria sempre, nos cargos comissionados, ontem
vieram para cá todo o conselho, mas não representa a classe, quem
representa a classe no caso dos delegados é a ADEPOL, quem representa
a classe dos agentes administrativos aqui no caso é o presidente da
Associação dos Servidores Civis do Estado, que nem policial é, é de
todo servidor público que tem assento, tendo em vista que na Polícia
Civil, no sistema, há muitos servidores civis. Então são quatro
conselhos. Eu gostaria que os colegas reanalisasses e deixasses como
está. O delegado-geral, classe especial e os conselhos, se nós votarmos
isso contrário, sinceramente é votar contra a consciência do povo do
estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Para encaminhar estão inscritos os Deputados
Eduardo Braide e Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio pelo Partido Verde, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max Barros, por cinco minutos, sem apartes. Em
seguida, V. Ex.ª, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhoras deputadas,
senhores deputados, jornalistas, funcionários da Assembleia, policiais
que estão presentes acompanhando de perto esta votação, que é tão
importante para a polícia do Maranhão, que são os policiais, porque
nos momentos mais difíceis são eles que socorrem a população,
enfrentando os bandidos. Eles têm um papel relevante e têm que ser
respeitados. Senhores deputados, nós estamos aqui hoje votando uma
matéria, Deputado Fernando Furtado, que eu jamais suporia que
pudesse ser colocada para votação, porque o atual governo foi eleito
legitimamente. Sempre defendo os sindicatos no seu discurso, defendo
associação, vários líderes desse governo são frutos dos sindicatos, das
associações, defendo a participação popular nos conselhos, esse foi o
discurso de campanha do atual governo. E eu penso ou pensava que as
propostas que viriam do governo do estado seriam para ampliar a
participação dos sindicatos e associações nos conselhos. Essa que era
a proposta que eu esperava vir do atual governo que tem base sindicalista,
que tem base nas associações, mas o que eu vejo, Deputada Graça Paz,
é que, em vez de vir uma proposta aumentando a participação dos
sindicatos nos conselhos, vem algo nem diminuindo, Deputado Edivaldo
Holanda, mas retirando a participação dos sindicatos no conselho.
Sem dúvida, Deputado Marco Aurélio, essa é uma posição autoritária,
pois, dentro de um conselho que vai ter 14 membros, apenas quatro
são representantes sindicais, apenas quatro, os outros todos são cargos
comissionados do governo, 10 são cargos comissionados do governo, o
governo tem ampla maioria, decide do jeito que quiser. Os representantes
do sindicato e da ADEPOL só podem informar o que está acontecendo
e saber para terem transparência as ações da polícia, só isso. Nós
estamos retirando a participação dessas entidades que, participando
do Conselho, vão ter conhecimento do que se passa na Polícia do
Maranhão. Isso está diminuindo a transparência. Está aumentando o
autoritarismo, está tirando a participação popular dos conselhos.
Sinceramente, querem às vezes politizar. É grupo A, grupo B. Essa é
uma questão que não é de grupo A e de grupo B. Essa é uma questão da
democracia, da essência da democracia, que é a participação dos
sindicatos, que tiveram um papel importante. Em todos os governos
que eu acompanho, os sindicatos se posicionaram. No Governo Jackson
Lago, uma greve importantíssima contra a Lei do Cão. No governo
Roseana, também lutaram pelos seus direitos e fizeram greves. Eles
não estão aqui para defender A, B ou C. Eles estão aqui para defender
os seus interesses, interesses dos policiais do Maranhão. E é isso que
nós temos que verificar. E nós não podemos admitir que um determinado

membro do Governo que tenha uma divergência pessoal com um
membro da Associação, retire a Associação. Divergências pessoais se
resolvem pessoalmente. Mas você tendo uma divergência com a pessoa
que é dirigente do sindicato você vai retirar um sindicato da participação?
Isso é muito pequeno. Isso é de quem não tem segurança na própria
Administração. Eu lamento dizer isso. Eu lamento dizer isso. O rodízio
que se verifica, Deputado Edivaldo Holanda, na hierarquia superior da
segurança do Maranhão, é enorme. Toda hora muda delegado para cá
delegado para lá. No tempo do Cutrim, não acontecia isso. Tinha um
comando único ali. Ele tinha liderança no grupo. Agora toda hora muda
de delegado. Pior do que isso, agora se tira a ADEPOL. Quantos líderes,
Deputada Nina, da ADEPOL se tornaram, inclusive, secretário pela
sua atuação à frente da ADEPOL? Fora o presidente da ADEPOL, eles
fizeram um grande trabalho na ADEPOL. Eu cito Marcos Afonso e
tantos outros que depois se tornaram secretário pela sua atuação. O
próprio atual secretário foi Presidente da ADEPOL. Teve seu destaque
e hoje é secretário. Quando se ia imaginar que o Presidente de uma
Associação ia propor a retirada da associação de um conselho? Meus
senhores, eu digo para vocês que eu não esperava de maneira alguma
essa atitude do Governo. Eu não esperava, até pela história pregressa
do atual Governo. Não é o perfil, mas assume o Governo e toma uma
medida totalmente autoritária. Eu peço aos senhores deputados, prestem
atenção, a essência do projeto está mantida, está corrigida. Agora se há
uma querela menor entre os dirigentes da Secretaria de Segurança, entre
os dirigentes da ADEPOL e dos Sindicatos, que eles resolvam
pessoalmente. Agora nós não podemos assumir o ônus desse atentado
à democracia, desse autoritarismo, porque na hora em que nós estamos
votando isso, nós estamos dizendo amém, e nós não podemos dizer
isso. Votar contra esse absurdo não é votar contra o Governo, é votar
a favor da Polícia. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco PV/PEN, Deputado Edilázio, cinco minutos sem apartes.
Lembrando que nós estamos encaminhando a votação da Emenda. O
projeto principal será apreciado em seguida.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, quero saudar aqui a todos os policiais civis, peritos, delegados
que aqui se encontram. Senhor Presidente, quando a gente pensa que já
viu de tudo desse governo ele sempre surpreende, ainda mais, pelo
lado negativo. Estamos falando de quem? De um governador da
esquerda, de um governador comunista, de um governador que era
advogado de sindicatos, militava na Justiça do Trabalho defendendo
sindicatos, associações e o que nós vemos hoje é o que o Maranhão
inteiro fala por onde andamos: um governo perseguidor, um governo
autoritário, um governo antidemocrático. E que nós aqui que fomos
eleitos para representar a população do estado do Maranhão, fomos
eleitos pelo povo nos curvamos a bel prazer do governador. O
governador nos achincalha, nós parlamentares quando nos submete a
esse tipo de votação e ele sai vitorioso. Basta ouvir as vozes da rua,
faça uma pesquisa e pergunte se a população aceita o que vem sendo
feito. O que está sendo feito aqui com o Conselho da Polícia Civil do
Estado do Maranhão é um ato de autoritarismo extremo. Um governador
que veio aqui a esta tribuna e falou que a oposição é importante para a
democracia. Que aqui ele já tem uma vantagem absoluta quando são 14,
ele tem 10 membros já ao lado dele, de livre nomeação dele e sequer ele
pode aceitar o contraditório, se assim tiver. Sequer pode haver uma
defesa de algo que alguém não concorde com a ideologia ou com a ideia
dele, de perseguição e que é fato. Quantos atos autoritários desse
Conselho foram desfeitos já pela justiça. Será se ele acha isso bonito
desmoralizar o Conselho quando ele persegue delegado, tira delegado
de sua jurisdição e coloca para outra delegacia? E a justiça manda
voltar, porque vê que é mera perseguição. E aqui estamos falando de
um Secretário, que é delegado de carreira, um Secretário que foi
Presidente da Associação dos Delegados, que foi delegado-geral, que
sabe da importância, que lutou, que fez seu nome defendendo a
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representação da ADEPOL junto ao Conselho. Ele que militou por
isso e que a polícia teve ganhos, à época dele Presidente, e ele é
reconhecido por isso. Hoje ele vai rasgar todo esse legado, tudo que ele
conseguiu quando chegou ao ápice da sua carreira, em vez de conseguir
angariar, crescer e ser benquisto pelos seus pares, pelos seus colegas
não, rasga toda a sua biografia para satisfazer o governador e não sei se
existe algo de pessoal entre ele e algum representante de classe, mas se
isso existir, nós, parlamentares, é que não podemos entrar no meio
dessa querela e assim diminuindo os policiais, e assim dando total
poder ao governador do Estado e ao secretário. Ou então era melhor ele
mandar para cá extinguindo o conselho, que acabe, porque se ele que
vai decidir como ele quer, que extingue, agora não dá para nós falarmos
de um conselho que só tem um lado. Imaginem aqui nesta Assembleia
se não existisse a Oposição, se ele pudesse colocar todos os
parlamentares aqui, é por isso que ele tem como ídolo o Maduro, lá na
Venezuela, é quem ele segue. E aqui eu vejo vários colegas que sempre
militaram na Esquerda, sempre empunharam na porta de banco, na
porta de sindicatos, defendendo os trabalhadores, defendendo a
representação daqueles menos favorecidos. E eu quero ver se vão rasgar
as suas biografias com essa votação. Estou ao lado de vocês junto com
a grande maioria dos maranhenses que não se curvam este governo
comunista, perseguidor e ditatorial. Muito obrigado, Senhor Presidente.
E aqui faço encaminhamento para que nós aprovemos a manutenção
dos peritos, da ADEPOL, do Sindicato, enfim, dessas categorias ao
Conselho de Segurança. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pelo Bloco de Oposição, o Deputado Sousa Neto, cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, Deputadas, meus amigos da imprensa, a todos que nos
assistem na TV Assembleia, e eu queria aqui saudar a todos na galeria,
da Polícia Civil, que vem buscar, mais uma vez, a melhoria do trabalho
de vocês e a qualificação. Eu acho, em minha opinião, pessoal, que o
secretário de Segurança Pública depois que foi defenestrado de ser
candidato de deputado federal, se voltou contra a classe de vocês. Ele
agora pegou vocês para uma questão pessoal, como o Deputado Cutrim
falou, vocês não têm nada a ver com uma pessoal de um secretário
frustrado, que eu aqui peço que o presidente da ADEPOL faça um
pedido, que ele peça para sair da ADEPOL, já foi presidente, mas não
representa mais a classe da ADEPOL, secretário de Segurança Pública
que é delegado, que dizia que defendia a classe dos policiais civis e aqui
eu defendo a Emenda também, que não retire os delegados do conselho.
Por outro lado, a Polícia Civil do Estado do Maranhão não é apartidária,
eu sou de oposição e tem uns que são do governo. A Polícia Civil do
Estado do Maranhão só tem um lado, que é o lado sociedade, defender
os interesses da sociedade, é isso que é o mais importante. Todas as
polícias hoje do estado do Maranhão, tanto a Militar, os Bombeiros e
a Civil, estão descontentes com o governo. Ontem foi passada a medida
provisória sem nenhuma emenda que foi apresentada para poder
representar a Polícia Militar e os Bombeiros, foi passada com o texto
original que não contemplou ninguém. Eu vou ler uma frase do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso que diz muito bem e cai muito
bem hoje na situação que se encontra. Ele disse: “Esqueçam tudo que
eu escrevi”. No caso do Secretário de Segurança, Jefferson Portela, eu
digo: esqueçam tudo que eu falei no passado. Hoje tudo é pessoal, é
uma questão pessoal. Gente, para quem não me conhece, sou o Deputado
Souza Neto, um deputado do interior do estado do Maranhão, de
Santa Inês, conheço a realidade da estrutura da delegacia de Santa Inês,
o Ministério Público recomendou o fechamento da delegacia de Santa
Inês, ano passado, por falta de estrutura, pois não tem estrutura
nenhuma. É uma questão pessoal. Propaganda de governo ninguém
aguenta mais. Vocês estão aqui pela terceira vez, a mobilização de
vocês é uma mobilização válida, é uma mobilização verdadeira que vai
ao encontro dos interesses que vocês vão ter. Entra governo, sai governo,

vocês vão continuar sendo policiais civis e vocês vão continuar sendo
e nos engrandecendo com o trabalho de vocês. Ai de nós se não fossem
os policiais civis. Ai de nós! Perseguição existe muita, agora ninguém
pode pagar por uma questão pessoal. Se o secretário é delegado, já foi
presidente da ADEPOL e hoje persegue os seus colegas, vai saber o
que ele vai fazer com outras pessoas? Eu digo isso por causa do delegado
Uchoa que foi perseguido, foi colocado como um delegado, Deputado
Edilázio, defensor das causas animais, fez um excelente trabalho, mas
já foi retirado de lá. Eu não sei nem cadê ele, mas ele sabe o que eu estou
falando, eu só ouço falar no trabalho maravilhoso que ele faz, porque
quem gosta de aparecer na mídia, só um minuto, Senhor Presidente, é
o secretário delegado. Ele condena, às vezes, as pessoas que são presas
para poder aparecer, porque tem um valor midiático muito grande. Ele
aparece na imprensa. Quando prende, ele fica do lado da pessoa, porque
está filmando. Ele fica lá do lado, depois fala tanta besteira. E aí agora
foi defenestrado pelo Ministério Público Federal por meio desse
processo. E vários processos já aconteceram, inclusive, um em que eu
vou deixar vocês pensando. A morte e o sumiço de dois agentes da
Polícia Militar de Buriticupu que sumiram e que eu cobrei aqui na
tribuna e até hoje não foi descoberto o caso. Mas ele foi à imprensa
dizer que eles desertaram e até hoje o caso não foi solucionado e até
agora se calou. Ou seja, para aparecer ele é bom; agora para defender os
interesses de vocês, parece que é uma coisa pessoal, Senhor Presidente.
E eu não vou aceitar. Eu não quero levantar bandeira de partido, de
oposição ou de governo. Eu só quero falar que a Polícia Civil tem um
papel fundamental na sociedade. Ela não tem lado político. Ela tem um
lado que é o lado da sociedade. Eu quero defender a emenda do Deputado
Eduardo Braide, porque é para aceitar os membros do Conselho. Eu
não vou ficar calado. A gente está discutindo a emenda, mas a gente vai
discutir depois a proposta. Eu quero agradecer a vocês. Mais uma vez,
sejam bem-vindos a esta Casa e contem comigo. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas. Volto a esta tribuna para lembrar a vocês da injustiça que
está sendo feita com a Polícia Civil do Maranhão. Tenho aqui em
minhas mãos a lei que trata da estrutura da Procuradoria-Geral do
Estado. E a Procuradoria-Geral do Estado também tem o seu conselho.
Mas vejam como é a composição do Conselho da Procuradoria-Geral
do Estado: o Procurador-Geral como presidente, o Corregedor-Geral,
o Procurador-Geral-Adjunto, o Procurador-Geral-Adjunto para
assuntos judiciais, o Subprocurador-Geral-Adjunto. Aí vem, senhoras
e senhores, o presidente da Associação dos Procuradores do Estado.
Ele tem uma vaga lá por lei. Um procurador aposentado tem uma vaga
por lei no Conselho da Procuradoria do Estado. Quatro representantes
da classe de procuradores do estado eleitos em escrutínio secreto para
um mandato de dois anos. Nós temos o presidente da associação, um
procurador aposentado e quatro procuradores eleitos dentro da
categoria. E eu defendo que assim seja, porque eu acho que esse é um
modelo correto para serem discutidas as situações do conselho. O
conselho, senhoras e senhores, só tem razão de ser se ele for plural,
democrático, se for um ambiente de discussão. Um ambiente que deve
servir para corrigir equívocos. Um ambiente que deve servir para corrigir
erros, para evitar injustiças. Se não for assim, não tem sentido de ser o
conselho. O nome está dizendo. O conselho deve servir para aconselhar
o chefe do Poder Executivo. E a retirada das entidades não é outro
motivo por parte do Governo do Estado que não seja calar a Polícia
Civil do Maranhão. Quantas vezes as entidades já não levaram questões
e apreciações do Conselho de Polícia Civil que foram revertidas pelos
próprios membros do Governo do Estado? Porque perceberam que
estavam errados em suas decisões. E aqui, senhoras e senhores, o
Artigo 11 do Estatuto de vocês, segundo o que foi votado aqui na
comissão, ainda prevê como Poderes do Conselho de Polícia Civil além
da natureza consultiva, mas a natureza deliberativa e de fiscalizadora
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também. Ora, como é que vão fiscalizar eles mesmos? Que Conselho é
esse que todos são nomeados pelo governador? Cadê a função
fiscalizadora? Ou vocês acreditam que vai haver alguma fiscalização se
a reunião vai acontecer só entre eles? É claro que não, senhoras e
senhores. Então deveriam ter, pelo menos, a dignidade de retirar a
função fiscalizadora do Conselho, porque na hora que retira as entidades
ele perde a função fiscalizadora. E é por isso que volto aqui, senhoras
e senhores deputados, a esta tribuna para pedir que essa injustiça seja
corrigida. A Assembleia Legislativa do Maranhão não pode carregar,
em seu currículo, o desmonte do Conselho de Polícia Civil. Os
deputados do Maranhão não podem carregar em sua história aquela
legislatura que foi responsável por retirar os sindicatos e associações
representativas do Conselho de Polícia Civil. Esta legislatura não pode
carregar em sua história a mancha de ter dado um cheque em branco ao
governador do Estado para promover uma caça às bruxas dentro da
Polícia Civil, para fazer com que os direitos dos policiais civis não
tenham mais nenhuma voz dentro do Conselho para representá-los!
Senhoras e senhores, e é por isso que peço para que possamos aprovar
essa emenda, que não tem outro objetivo que não seja a de manter o
texto daquilo que está no Estatuto da Polícia Civil. E para finalizar,
senhoras e senhores, a lei de vocês que é o estatuto, que ainda vigora
hoje e que é de 2006, prevê somente 08 membros do Governo do
Estado, nomeados diretamente pelo governador, e 04 das entidades.
Essa que veio agora ainda aumentou de 08 para 10, eram 08 estão
passando para 10, mesmo assim a Emenda não está tratando disso.
Vocês ficariam só com os 04. E a pergunta que fica: como é que em uma
votação em um Conselho, 04 vai conseguir ser mais do que 10? Não
vai. Mas não é o número que importa à participação das entidades, o
que importa é a força dos argumentos. Porque a força dos argumentos
que são levados nesse debate que fazem, muitas vezes, o próprio
governo reverter aquilo que inicialmente estava previsto. Várias decisões
me foram mostradas nesse sentido. Mas na hora que são retiradas as
entidades, senhoras e senhores, não haverá mais os argumentos, não
terá mais a discussão, não terá mais o debate e que é aquilo fundamental
para o desenvolvimento de uma democracia, haverá tão somente a
vontade soberana do Governo do Estado. E é isso que Assembleia
Legislativa do Maranhão não pode permitir. Ou que depois não venham
mais deputados a esta tribuna, porque não vamos mais aceitar e tenho
certeza que vocês... defender Sindicato, defender Associação, porque a
hora de defender é agora, porque vocês estão sendo retirados de um
Conselho que, dentro do Estatuto da Polícia Civil, já prevê a
participação de vocês. Eu já vi esta Casa cometer muito absurdo, a
pedido do Governador do Estado, mas quero acreditar que, dessa vez,
não acontecerá  em relação à  Polícia  Civil do Maranhão e  por  respeito,
Senhor Presidente,  a  todos  aqueles  que  estão na galeria e  que  há
vários dias  acompanham a  votação dessa  matéria  é  que  eu  apresento
um Requerimento para  que  seja  feito uma  votação nominal para que
vocês tenham o direito de saber como votou cada deputado, aqui no
Plenário desta Casa, não existe  votação secreta  em  Parlamento e  é
por  isso que  apresento o Requerimento de votação nominal, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço a atenção
de todos que nós vamos, primeiro, apreciar o pedido verbal, o
Requerimento verbal de votação nominal feito pelo deputado Braide.
Atenção, em votação, o Requerimento de votação nominal feito pelo
deputado Braide. Os deputados que forem favoráveis ao Requerimento
de votação nominal permaneçam como estão. Os que forem contrários
queiram se levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, basta olhar, rejeitado o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu peço que sejam registram os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Rejeitado o Requerimento. Peço à galeria que, por favor, não
se manifeste quanto das votações. Rejeitado o Requerimento com os
votos contrários dos deputados Edson Araújo, Levi Pontes, Sérgio
Vieira, Fernando Furtado, Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rogério
Cafeteira, Hemetério Weba, Francisca Primo, Paulo Neto, Valéria
Macedo, Sérgio Frota, Josimar de Maranhãozinho, Vinícius Louro,
Edivaldo Holanda, Zé Inácio, Deputado Fábio Macedo também.
Senhores Deputados, em votação a Emenda apresentada pelo Deputado
Braide. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, com todo respeito, V. Ex.ª
fez a conferência e na sua conferência, eu contei foram 16 deputados,
16 de 35.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, assunto vencido.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço novamente à galeria, que foi sempre muito bem-vinda e
muito respeitada que não se manifeste. Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, pela Ordem, eu solicito a verificação
da votação com base no Regimento, Senhor Presidente. E a verificação
da votação serve exatamente para isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, V. Ex.ª sabe que esta Presidência conduz da
forma mais democrática, este assunto já está vencido, nós vamos votar
a Emenda.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, peço a V. Ex.ª a atenção. Antes de
anunciar a votação da próxima matéria e não houve próxima matéria a
ser votada, nós estamos discutindo a Emenda, está no Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu já anunciei, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Não, nós estamos na discussão da Emenda, é possível a
solicitação de verificação da votação, até para que pairem dúvidas em
relação a isso. Os números de deputados citados por V. Ex.ª é de longe
a metade do quórum que está ali. Então assim, eu acho que não custa
nada, até em respeito aos policiais civis que estão acompanhando essa
matéria, há vários dias. Senhor Presidente, eu tenho certeza de que os
deputados que já votaram vão votar novamente. Eu só peço que, em
respeito aos policiais civis que estão acompanhando, basta abrir o
painel e cada um vote de acordo com sua consciência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, até porque esse projeto é...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Deputado Wellington e Deputado Braide, o assunto está
vencido e eu vou colocar em votação a emenda do Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu quero primeiro dizer que a orientação pela
votação “Sim” é para que os deputados permaneçam como estão a fim
de aprovar essa emenda. Nós não podemos promover essa injustiça
com a Polícia Civil do Maranhão. Peço, Senhor Presidente, a fim de
que não pairem dúvidas, logo após a votação, que V. Ex.ª já registre os
votos contrários à emenda, porque, afinal de contas, nós precisamos
votar a favor da Polícia Civil do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, antes de iniciar a votação, basta fazer a
conta, os deputados que votaram a favor da sua emenda foram
precisamente oito deputados e estão presentes aqui no plenário, aliás,
do requerimento de urgência. O restante não votou a favor da sua
emenda, outros votaram contra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, só
no sentido de colaborar, uma vez que V. Ex.ª tem conduzido esta Casa
de maneira democrática, mas a conta tem que bater. São 35 presenças,
16 votos contra, então teriam que ser 19 votos contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não é assim, V. Ex.ª sabe que não funciona assim. Peço mais
uma vez que a galeria não se manifeste em respeito ao momento da
votação do projeto. Amigos, eu gostaria de pedir à galeria que não se
manifestasse, a votação é clara no Plenário e as votações são por
contraste e ficou clara a maioria contra o requerimento do Deputado
Braide. Em votação. Se permanecer, eu vou pedir à segurança que se
desloque até a galeria. Em votação a emenda do Deputado Braide...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Perdoe
ter falado sem sua permissão. A liderança do governo encaminha pela
rejeição pelos motivos colocados no relatório.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem. Só um pedido que faço a V. Ex.ª que eu acho que é
importante. Para que não pairem dúvidas em relação à votação da
emenda, agora já ultrapassada aquela etapa da votação nominal, eu
peço a V. Ex.ª, encarecidamente, que, ao terminar a votação, registre os
votos dos deputados que votaram contrários à emenda, para que não
fique nenhuma dúvida a respeito do resultado da votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Atenção. Em votação a emenda. Os deputados que aprovam
a emenda permaneçam como estão. Os deputados contrários queiram
ficar de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, novamente rejeitada. Eu peço que os
deputados fiquem...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
eu peço que registre a abstenção do Deputado Bira...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, ficou claro novamente que a maioria rejeitou
a sua emenda. Eu vou fazer o que V. Ex.ª pediu, registrando os deputados

que votaram contra a sua emenda. Deputado Rogério Cafeteira,
Deputado Marco Aurélio, Deputado Fernando Furtado, Deputado
Sérgio Vieira, Deputado Roberto Costa, Deputado Léo Cunha,
Deputado Edison Araújo, Deputado Edivaldo Holanda, Deputado
Rafael Leitoa, Deputado Sérgio Frota, Deputado Josimar, Deputada
Valéria, Deputado Paulo Neto, Deputada Ana, Deputada Francisca,
Deputado Hemetério, Deputado Fabio Macedo, Deputado Vinicius
Louro, Deputado Levi Pontes. Se abstiveram da votação os deputados
Bira do Pindaré e Zé Inácio. Senhores deputados, a Emenda foi rejeitada.
Em discussão o Projeto de Lei nº 365. Inscritos para discutir por dez
minutos com direito a apartes. O primeiro inscrito é o Deputado
Eduardo Braide, por dez minutos. V. Ex.ª vai permutar? Então em
discussão o Deputado Wellington do Curso, por dez minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Já boa tarde, doze horas e um minuto.
Senhor Presidente, esta quarta-feira, 22 de março, é um dia triste na
história recente do estado o Maranhão. Cumprimento de forma especial,
todos os delegados, policiais, agentes, escrivães, peritos na pessoa da
minha amiga Érica Brito, Marconi, Elton, professor Sá Marques, Afonso,
delegado Uchôa, homens valorosos da Polícia Civil do Estado do
Maranhão. Não estamos no dia de hoje votando garantias, votando
direitos, aumento de salários. Estamos retirando direitos conquistados
com muito suor, com muita perseguição. Falava-se tanto em mudança
no estado do Maranhão, falava-se no passado. Qual a diferença do
Governador Flávio Dino para o Presidente Temer? Nenhuma. Nenhuma.
Qual a diferença do Governador Flávio Dino para o passado do
Maranhão? Nenhuma. Ele é filho desse passado e continua com as
mesmas velhas práticas políticas no presente de forma aprimorada, de
forma piorada. Um governo de esquerda, um governo comunista, um
governo das minorias. E hoje mostra que tudo que ele propagou, que
tudo que ele falou no passado de mudança, cai por terra e vai para o
ralo. Por falar em ralo, hoje é o Dia Mundial da Água. É o mesmo
governador que não tem política para a educação, para a segurança,
para a saúde. Hoje é o Dia Mundial da Água e não tem nada para se
comemorar. A barragem do Bacanga já consumiu mais de R$ 11 milhões.
O Italuís só tem na propaganda enganosa, só a propaganda enganosa.
O Italuís, o governador que não consegue substituir um cano, trocar
um cano para colocar água na casa da população. Uma propaganda na
segurança pública enganosa. Uma propaganda na educação enganosa.
Professor Sá Marques, o dinheiro é público, é gasto com propaganda
enganosa nos grandes jornais do país dizendo que o piso salarial do
professor é de R$ 5.700,00. Não é o piso, é o teto. E não é de todos, é
de alguns. E a mentira propagada ao longo dos meses, dos anos, várias
vezes. Igual Gordon fazia lá na época de Hitler, a velha propaganda
enganosa. Hoje diante dos olhares atentos de policiais civis, homens
valorosos, nós estamos contemplando a retomada, professor Sá
Marques, um dos melhores professores de História deste Estado, uma
retomada ao passado, ao absolutismo, ao Rei Sol. O Estado sou eu.
Quem manda no Estado é o governador do Estado do Maranhão e não
aceita discordância, não aceita discussão. Só que nesta Casa tem homens
independentes, tem homens corajosos, homens que não baixam suas
cabeças para a Ditadura comunista, que tentam implantar, que não
pode ter divergência, que não pode ter pensamento diferente. Querem
implantar o pensamento único, o pensamento comunista, o pensamento
do governador. Senhoras e senhores, essa é a foto da Delegacia lá de
Grajaú. A Delegacia de Grajaú foi reformada não, foi mudada de lugar.
Hoje, a Delegacia de Grajaú funciona um Sistema Penitenciário, foi
mudado de lugar, mas não pela benevolência, não pela complacência,
não pelo favor do governador, foi mudada, foi reformada por
determinação do Ministério Público, cobrança do Ministério Público.
E aqui está a foto, telhado caindo aos pedaços na cabeça de policial,
caindo na cabeça de detento. E assim são muitas outras. O mesmo



SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
governo que foi cobrado para reformar a Delegacia de Grajaú é o mesmo
governo que abandonou muitas delegacias, que abandonou a Polícia
Civil, que virou as costas para a Polícia Civil. O que estamos vendo
hoje é que o Governo do Estado virou as costas para a Polícia Civil. Há
mais ou menos um ano, em jornal de grande circulação do nosso Estado,
foi publicada uma carta, uma carta pública pela APOTEC, e o que diz?
Considerando que somente existem 03 autoridades, instaurados de
procedimentos, faz um retrato da Polícia Civil. E quando foi publicada
esta carta a APOTEC já deixava bem claro que estava desmontando a
Polícia Civil, há um ano, doutora Érika Brito. Há um ano a ADEPOL,
há um ano já estamos contemplando o desmonte da Polícia Civil.
Denunciado pela APOTEC, denunciado por todos. Já é do
conhecimento, a maldade praticada pelo Governo do Estado com a
Polícia Civil. Hoje recebemos também, agradeço ao Professor Sá
Marques por nos oportunizar, socializar a nota pública da COBRAPOL
e todo apoio dos policiais civis do Maranhão. A COBRAPOL manifesta
a toda sociedade apoio à luta dos policiais civis do Estado do
Maranhão que busca rejeição do Projeto de Lei nº 365. Intitulado
para vocês como projeto de retrocesso, de maldade, de aberração.
Trata-se de um profundo retrocesso no terreno democrático, advém
de um Governo que se diz progressista, de esquerda, das bases de
luta. As distorções que o referido projeto pretende fazer não pode
servir de pretexto para supressão da participação dos nossos
representantes em um conselho tão importante para discussão e
formulação de políticas de segurança pública, fundamentais nessa
hora crítica e agrave que atinge o setor não apenas no Maranhão.
Senhoras e senhores, lá no Estado do Rio de Janeiro reverteram toda
situação, esconderam toda situação e o Governo do Estado na época
foi até condecorado, foi até premiado, porque foi passado uma ideia,
uma propaganda de uma situação que não era real. E hoje estamos
vendo a  mesma situação. E hoje estamos vendo a situação no Estado
do Maranhão, o desrespeito com o policial civil, o desrespeito com
homens e mulheres valorosos da Polícia Civil do Estado do Maranhão,
na terça-feira foi o Corpo de Bombeiros, na terça-feira foi a Polícia
Militar. Denunciamos aqui nesta Casa a farra de capelães, cidadão
promovido como tenente da Polícia Militar, ele sai da Polícia Militar
como tenente e no mesmo dia é promovido a coronel no Corpo de
Bombeiros. É legal? Está previsto na legislação? Está, é um caso de
livre nomeação e de livre exoneração, mas é imoral, por que não coloca
o capelão na Polícia Militar como cargo comissionado, sem
necessariamente dar uma graduação, dar um posto e levá-lo a coronel?
Não somos contra capelães, pelo contrário, mas não tratar isso de
forma política, da mesma forma estão criando cargos na Polícia Civil
para capelães. Será que a Polícia Civil precisa de capelães? Pode até
precisar, mas talvez o Governo do Estado esteja se escondendo atrás
dos capelães da Polícia Militar para esconder os seus pecados e as
maldades que está fazendo com a Polícia Civil no Estado do Maranhão.
O nosso apoio irrestrito, incondicional e nesta Casa, a sociedade
maranhense tem acompanhado, os olhos dos sete milhões de
maranhenses têm acompanhado a luta que travamos diariamente em
defesa da sua população, em defesa do seu povo. Só para concluir,
Senhor Presidente, nós destacamos a segurança pública, professor Sá
Marques, em duas vertentes: a segurança pública da população, a
segurança pública do cidadão e no segundo momento as garantias e
direitos dos agentes de segurança pública. Retroceder jamais, perder
direitos e garantais jamais, mas hoje é um dia triste para a história
recente do Estado do Maranhão, o governo arbitrário, o governo
perseguidor e que não gosta de ser contrariado. Seria tão bom se o
Governo do Estado ligasse agora para o Presidente da Assembleia,
para o líder do governo e dissesse: vamos retirar essa matéria, porque
não é um pedido do Deputado Wellington, é um pedido da sociedade,
é um pedido dos agentes, escrivães e delegados, está nos outdoors da
cidade. A PL 361 envergonha a Polícia Civil. Deputados, não aprovem.
Estão apelando para a consciência de cada um de vocês. Eu pergunto:
ao dormir na noite de hoje, será se a consciência fica tranquila, votando
com o governo e votando contra a Polícia Civil? Votando com o governo
e votando contra a segurança pública, contra a população? Fica aqui o

nosso questionamento. Que Deus abençoe a todos. Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Próximo inscrito é o Deputado Eduardo Braide. Eu pediria
brevidade, não em prejuízo das discussões. Deputado César Pires
falou comigo há pouco, nós temos uma solenidade que era para ter
começado às 11h, os policiais já estão todos aí fora aguardando. Então,
sem prejuízo das discussões, que nós sejamos breves para poder colocar
em votação e dar seguimento à sessão. Próximo inscrito: Deputado
Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhoras e senhores deputados, para que não diga que nós
não tivemos uma segunda chance de corrigir essa injustiça com a Polícia
Civil do Maranhão, ela está aqui, porque o que nós temos agora em
apreciação é o Projeto de Lei nº 365/2017 que, se não for aprovado,
continua valendo o que sempre esteve valendo, que é o conselho na sua
atual composição, que é a exigência mínima de oito anos para nomeação
de delegado geral. Aquilo que está previsto no Estatuto desde 2006.
Portanto, senhoras e senhores, nós temos a chance ainda de evitar essa
injustiça, rejeitando esse projeto de lei. Nenhum prejuízo terá o
governador do estado ao ser rejeitado esse projeto de lei e encaminhar
para cá uma nova mensagem com outro projeto de lei corrigindo os
erros e os equívocos deste. Somente para exemplificar uma das situações,
a delegacia do município de Junco, senhoras e senhores, está ligada à
delegacia regional de Zé Doca, no mesmo tempo que está sendo criado
o Governador Nunes Freire. De Junco para Governador Nunes Freire
são um pouco mais de 30 quilômetros, mas para Zé Doca, são mais de
150 quilômetros. Vejam a inteligência desse projeto. Eu estou dando
um exemplo dentre os vários que estão aqui, até para que não aconteçam
situações como essa que já foi detectada em vários municípios, além de
vários outros erros. Então, o pedido que se faz, senhoras e senhores
deputados, é que possa tocar a consciência de cada um de nós para não
enterrarmos o Conselho de Polícia Civil do Maranhão. Nós não temos
esse direito, a Assembleia Legislativa do Maranhão não tem esse direito.
As chances vêm agora, rejeitando o Projeto de Lei 365/2017, o que
nenhum prejuízo vai causar, volto a dizer. Nós não estamos votando
uma medida provisória que vai perder a sua eficácia, nós estamos
votando apenas um projeto de lei que só terá validade se for aprovado
e sancionado pelo governo do estado. Portanto, o que peço aqui, por
isso que voltei a esta tribuna, é para que nós possamos, nessa segunda
opção, nessa segunda chance que nos é dada, corrigir essa injustiça e
rejeitarmos o Projeto de Lei 365/2017. É esse o pedido que faço
novamente em respeito aos policiais civis que estão acompanhando
essa matéria. Senhor Presidente, eu solicito a votação nominal do Projeto
de Lei nº 365/2017.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos passar à
votação. Deputada Andréa V. Exa. vai encaminhar?  A Deputada Andréa
Murad, por cinco minutos, sem apartes pelo Bloco de Oposição.
Deputada Andréa é a última inscrita e, em seguida, vamos iniciar a
votação.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimentar a galeria, imprensa. Quero adiantar para vocês que estou
do lado dos policiais e não serei a favor desses absurdos enviados goela
a baixo aqui para esta Casa para beneficiar apenas Flávio Dino e
prejudicar os policiais civis. Todos aqui já falaram com muita
propriedade, Deputada Nina, das suas reivindicações das reivindicações
dos policiais. E quero manifestar aqui realmente que estou ao lado
deles.  Mas tão grande quanto prejudicar os policiais em detrimento de
suas vontades é Flávio Dino, Deputado Rogério Cafeteira, abusar do
poder  pela busca desesperada de votos e usa até, Deputada Nina,  a
Polícia Civil para o seu projeto de se perpetuar no poder.  Em relação
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a toda essa discussão outro ponto que considero muito importante e
gravíssimo no projeto, beirando aí o ano eleitoral, por isso chamo a
atenção do Ministério Público Eleitoral para essa prática constante no
Governo Flávio Dino e que é realmente escabrosa no meu ponto de
vista. Flávio Dino, Deputada Nina, que vive alegando falta de recursos,
agora cria novos cargos. No caso são mais de dez cargos agora para
capelães. Criando vagas, inclusive tirando o direito da categoria. E
tratando de capelães, com estes novos cargos criados no Corpo de
Bombeiros, na Polícia Militar e agora na Polícia Civil, já são mais de 50
sendo distribuídos entre as igrejas em troca de apoio político nestas
eleições. Flávio Dino age, no meu ponto de vista, por completa má fé,
abusando de poder político, desviando a finalidade de cargo de capelão
com o único objetivo de angariar votos. À beira das eleições de outubro,
ele nomeia lideranças de igrejas. Inclusive muitos são filiados a partidos
políticos para assumirem cargos de capelania junto ao seu governo.
São pastores do PDT, PP, PTB, DEM, PSC, PR. Gente que trabalhou
na campanha eleitoral, Deputada Nina, de Flávio Dino, nomeados
capelães para reafirmarem um compromisso político e sair garimpando
votos dos fiéis pelo Maranhão afora. E isso é inadmissível. Lideranças
religiosas que detém também espaço na mídia e de influência pelo
maior número de eleitores que possuem, ou seja, não se trata só de ser
contra os cargos de capelania ou o aumento do número de vagas, mas a
forma como são escolhidos a dedo quem poderá ocupar a vaga. Por que
não fazer concurso público nesses casos? Mas Flávio Dino está
loteando mais uma vez o governo, com lideranças religiosas em troca
de votos este ano. Isso é gravíssimo, é abuso de poder religioso, inclusive
o PRP entrou na justiça contra isso. Ele está capturando, deputada
Nina, diversos líderes evangélicos, católicos para a empreitada político-
religiosa-eleitoral. Então eu acho que precisamos saber quais os critérios
que o governador tem utilizado para fazer esse tipo de contratação,
porque, em minha opinião, ele está criando um rebanho eleitoral. Nós
queremos saber qual o Partido Político? Quantos fiéis tem a igreja do
Pastor ou Padre? Vai trabalhar na campanha este ano? Quem está
indicando o Pastor? Onde vou me ajoelhar para tomar a ceia ou hóstia?
Esse religioso possui meios de comunicação, tem influência, está na
mídia, quantos seguidores? Porque é isso que o governador está fazendo
e são essas as respostas que vou atrás, que vou buscar, que vou querer
saber, onde é que ele está pegando essas pessoas. Então quero dizer a
vocês, tenham certeza, aqui já foi dito tudo, a oposição já falou tudo
nesse caso . E quero dizer que assino embaixo, que estou com vocês,
que estamos juntos nessa luta e que o governo não pode continuar
achando que ele vai continuar fazendo, deputada Nina, toda essa
brincadeira prejudicando os policiais militares e também fazendo esse
tipo de farra aqui como essa dos capelães. Obrigada a todos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Quero solicitar a verificação de quórum, senhor Presidente,
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A verificação de quórum já foi feita, deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Foi feita
com relação à emenda do deputado Eduardo Braide, senhor Presidente,
com relação ao projeto ainda não. E são duas votações diversas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito que zere o painel e façamos novamente a conferência
de quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – O Bloco Independente encontra-se em obstrução em
respeito aos policias civis, porque enquanto esse projeto de lei não for
aprovado vai continuar vigorando o Estatuto deles, da Polícia Civil.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, o Bloco o Partido Verde e PEN encontra-
se em obstrução, senhor Presidente, em favor aos policias civis do
estado do Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, o Bloco Parlamentar de Oposição
encontra-se em obstrução em favor dos policiais civis.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, só lembrando que eu solicitei a votação
nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bem lembrado, Deputado Braide. Senhores deputados,
senhoras deputadas, nós vamos apreciar agora o requerimento do
Deputado Braide de votação nominal. Os deputados que forem
favoráveis ao requerimento de votação nominal permaneçam como
estão; os que forem contrários queiram ficar de pé. Rejeitado o
requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Peço que
sejam nominados os votos contra, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Rejeitado o requerimento com os votos contrários dos
Deputados Marco Aurélio, Fernando Furtado, Sérgio Vieira, Léo Cunha,
Levi Pontes, Edson Araújo, Roberto Costa, Hemetério Weba, Paulo
Neto, Valéria Macedo, Josimar de Maranhãozinho, Sérgio Frota, Rafael
Leitoa, Vinícius Louro, Fábio Braga, Fábio Macedo, Ana do Gás,
Francisca Primo, Zé Inácio, enfim, está registrado. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, só para orientar o Bloco Parlamentar Independente, Senhor
Presidente, em respeito aos policiais que aqui estão, vejam, senhoras e
senhores, que o projeto é tão bom que o governo não conseguiu escalar
ninguém para defender o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Estou
encaminhando, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encaminhe, mas encaminhe a votação, V. Exa. já...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Mas eu
estou orientando, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. já encaminhou, já defendeu. Só oriente o voto a favor
ou contra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já termino.
Vejam que o projeto é tão bom que nem a votação nominal quiseram
aprovar. Lamento que o governador do Estado exponha a sua base a
uma situação como essa. Hoje é um dia triste para Assembleia do
Maranhão e para a Polícia Civil do Maranhão.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado contra os votos dos Deputados Raimundo Cutrim,
César Pires, Graça Paz, Andréa Murad, Adriano Sarney, Nina Melo,
Wellington do Curso, Edilázio Júnior, Max Barros, Eduardo Braide e
Sousa Neto. Aprovado o projeto. Em votação à Redação Final. Senhores
Deputados, só um instante. Em votação à redação final. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai à sanção, com os
mesmos votos contrários em relação ao projeto. Registro a abstenção
dos deputados Zé Inácio e Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, vamos votar a proposta da Emenda
Constitucional nº 002/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hemetério, V. Ex.ª está pedindo que nós votemos
a PEC?

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA – Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, a votação já está encerrada, o Deputado
Hemetério está solicitando que votemos a PEC nº 002.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, para que seja votada essa PEC, creio eu que deveria ter um
acordo de lideranças, uma vez que já passou ela na Ordem do Dia. E a
Liderança do PV é contrária à votação desta PEC, neste momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vejam só, a PEC ela está na Ordem do Dia, houve um pedido
do Deputado Hemetério, eu pediria que os próprios deputados
entrassem em entendimento, para que nós votemos ou não de acordo
com o entendimento de todos. Desta Presidência não tem nenhuma...

O SENHOR DEPUTADO EDILAZIO JÚNIOR – O Partido
Verde é contrário, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – O Bloco
Independente é a favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É a favor e contra a quê? Deputado Max e Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – A favor de votar
a PEC.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Contra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – A favor de votar
a PEC, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Excelência é a favor de votar a PEC.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Bloco
Parlamentar Democrático também, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O acordo quer
dizer a maioria, não?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim. A maioria. Deputado, a maioria porque a PEC está na
Ordem do Dia, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O acordo é a
maioria, não é unanimidade.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR - Senhor
Presidente, o acordo tem que ser de forma unânime entre os líderes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio, nós estamos discutindo aqui para tentar
chegar a um entendimento, mas não precisa de unanimidade porque a
matéria está na Ordem do Dia. O que eu estou tentando fazer é um
entendimento entre nós.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Claro, mas
ela não já passou da Ordem do Dia. Quer dizer que...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mas a Ordem do Dia está em aberto.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – O
entendimento é da maioria, não é, presidente?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
questão de ordem,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Presidente, V.
Ex.ª como sempre é uma pessoa democrática, sempre seguindo os
trâmites da Assembleia. Eu só queria lembrar aos nossos pares que
haverá uma sessão solene que estava marcada para as 11 horas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, Deputado Sousa, eu entendi seu recado.
Com a concordância do Deputado Hemetério que foi quem propôs,
fica transferida para a segunda-feira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Braide.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Sérgio Vieira, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Carlinhos Florêncio, Fábio Macêdo, Júnior Verde, Léo Cunha,
Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira e Sérgio Frota. O
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Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados: Eduardo Braide, Raimundo Cutrim,
Fernando Furtado, Francisca Primo, Edivaldo Holanda, César Pires,
Wellington do Curso e Sérgio Vieira.   Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Sérgio Vieira e Antônio Pereira ficaram
transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
quando foi feita verificação de “quórum”, a pedido do Deputado
Wellington do Curso. Confirmada a existência de “quórum” o Presidente
da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, anunciou a discussão,
em primeiro turno, votação nominal da Proposta de Emenda
Constitucional nº 002/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
quando o Deputado Raimundo Cutrim levantou Questão de Ordem
com base no Art. 41, § 1º da Constituição Federal, que trata sobre
votação de Emenda à Constituição em período de intervenção, tendo o
Presidente informado que, no seu entendimento, a intervenção no Rio
de Janeiro não impede a votação da Emenda à Constituição no Estado
do Maranhão, contudo, transferiu a votação da referida Emenda para a
próxima Sessão e anunciou os Projetos de Lei nº 026 e 027/2018,
ambos de autoria da Deputada Nina Melo, suspendendo a Sessão para
que as competentes Comissões Técnicas emitissem os respectivos
pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado
Glalbert Cutrim, informou que o Projeto de Lei nº 027/18 foi aprovado
com Emenda Supressiva e o Projeto de Lei nº 026/18, foi aprovado na
sua forma original. Assim, o Presidente colocou em votação, em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 026/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo, que institui a divulgação dos Serviços
“Disk 100” para denúncia de práticas de abuso e exploração a crianças,
adolescentes e violência contra idosos e do “Disk 180” para denúncia
de práticas de violência contra a mulher ao final das propagandas
televisivas do Governo do Estado do Maranhão, que foi aprovado e
encaminhado à Sanção Governamental, bem como o Projeto de Lei nº
027/2018, de mesma autoria, que dispõe sobre a instituição da Semana
de Combate à Pedofilia, que foi aprovado e encaminhado à redação
final. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Plenário aprovou em segundo turno o Projeto de Lei nº
143/2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que revoga o Inciso
II, e altera o Inciso III do Art. 48 da Lei nº 9.985/2014, que dispõe
sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas no Estado do
Maranhão. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o
Projeto de Lei nº 267/2017, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, que institui o Polo Maranhense de Fortalecimento da
Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de Turiaçu e São
Domingos do Maranhão, com parecer favorável da CCJC, com
acolhimento de Emenda. O Projeto de Lei nº 028/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira, ficou transferido para a próxima Sessão
devido à ausência do autor em Plenário. Em seguida, foram aprovados
os Requerimentos nºs 086 e 087/2018, ambos do Deputado Sérgio
Frota, encaminhando mensagem de congratulações à população dos
Municípios de Bom Jardim e Santa Inês, pela passagem de seus
aniversários, comemorados no mês de março. O Requerimento nº 098/
2018, de autoria da Deputada Francisca Primo foi retirado de pauta, a
pedido da autora. Na forma do Regimento Interno, o Presidente
determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
Requerimentos nºs 099 e 100/2018, de autoria da Deputada Francisca
Primo; 101/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 102/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney e 103/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
a Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição;
o Deputado Sérgio Vieira falou pelo PEN/PV e o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. Os Deputados Rafael
Leitoa e Bira do Pindaré falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão e o Deputado Fernando Furtado  falou pela Liderança deste

Bloco. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de março
de 2018.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Carlinhos
Florêncio, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Sérgio Frota e Sérgio Vieira. O Presidente Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei nºs: 052/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a inadimplência do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores–IPVA; 053/18, também de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura
de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados
veículos e motocicletas apreendidos em virtude de Lei; 054/18, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que trata sobre a realização
periódica e obrigatória de vistoria técnica por profissionais legalmente
habilitados a ser realizada em condomínios, prédio, casas, residenciais,
comerciais publico e privados, incluindo estruturas, fachadas, empenas,
marquises, telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas
as suas instalações, cria o Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP)
no Estado de Maranhão; Projetos de Resolução Legislativa nºs: 018/
18, de autoria do Deputado  Cabo Campos, que concede Medalha de
Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado Heberth de Jesus Silva
Barros; 019/18, de autoria do Deputado  Cabo Campos, que concede
Medalha de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado PM Danilo
Pestana Pinheiro; Requerimentos nºs: 091, 092 e 097/18,
respectivamente dos Deputados  Wellington do Curso, Cabo Campos
e Júnior Verde, encaminhando  voto de aplauso aos Soldados da Policia
Militar do Maranhão os Senhores Webeth de Jesus Silva Barros e
Danilo Pestana Pinheiro, do Batalhão Tiradentes, localizado em São
Luís, parabenizando-os pela coragem e iniciativa em salvar a vida do
bebê de sete meses que foi atirada neste domingo (18), da Ponte São
Francisco; 093/18, da Deputada Nina Melo, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 28 de
fevereiro e 01, 05, 06, 07 e 08 de março do ano em curso, conforme
atestados médicos; 094/18, da Deputada Nina Melo, encaminhando
mensagem de pesar à família de Danilo Raposo Martins, Vereador
Presidente da Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga do Maranhão,
que faleceu no dia 13 de março do ano em curso; 095/18, do Deputado
Adriano Sarney, solicitando que seja realizada uma Audiência Pública
a ser promovida pela Comissão de Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho, para tratar sobre o último  Concurso da
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Policia Militar do Maranhão; 096/18, da Deputada Nina Melo
solicitando que seja encaminhada mensagem de pesar à família de Luiz
Arthur Carvalho de Sousa Milhomem, Vice-Prefeito do Município de
Sucupira do Norte, que faleceu no dia 18 de março do ano em curso;
Indicações nºs: 157/18, do Deputado Cabo Campos ao Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando que, sejam promovidos
por ato de Bravura, o Soldado PM Danilo Pestana Pinheiro e o Soldado
PM Heberth de Jesus Silva Barros, que no dia 18 do corrente, quando
de folga, resgataram com vida, uma criança de 7 (sete) meses que havia
sido arremessada na Ponte do São Francisco; 158/18, também do
Deputado Cabo Campos a Senhor Prefeito Municipal de Imperatriz,
Senhor Assis Ramos, solicitando a retificação nos procedimentos de
cobrança de IPTU que estão sendo exigidos de centenas de templos
religiosos naquele município; 159/18, do Deputado Júnior Verde ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, Comandante Geral da Polícia Militar do
Maranhão, Coronel QOPMA José Frederico Pereira, solicitando a
nomeação imediata de 20 (vinte), alunos subjudice  que concluíram o
Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças PMMA; 160/18, da
Deputada Valéria Macêdo, também ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, solicitando medidas no
sentido de viabilizar recursos destinados a construir e equipar uma
Unidade Básica de Saúde – UBS no Bairro Caninana II, no Município
de Amarante do Maranhão; 161/18, do Deputado Wellington do Curso,
ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, e ao Secretário
de Estado da Saúde, solicitando-lhes a ampliação do aparelho de
Monitorização Ambulatorial da Pressão arterial (MAPA),  no CADH
e 163/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine celeridade na
conclusão das obras do Hospital Regional Adélia Matos, localizado no
Município de Itapecuru Mirim.. Não havendo mais matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, deferiu as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados:
Cabo Campos, Raimundo Cutrim, Stênio Rezende, Júnior Verde,
Eduardo Braide, Ana do Gás, Fábio Braga, Wellington do Curso e
Edilázio Júnior. O Deputado Cabo Campos destacou a necessidade e
importância dos policiais civis. Por sua vez, o Deputado Raimundo
Cutrim discorreu sobre as mudanças do Estatuto da Polícia Civil,
afirmando que não é correto retirar direitos já conquistados pela
categoria. Com a palavra o Deputado Stênio Rezende relatou visita
realizada a Cidade de Santa Inês a convite da prefeita Vianey Bringel
para participar de uma série de inaugurações de várias unidades básica
de saúde. O Deputado Júnior Verde anunciou que não votará no Projeto
de Lei nº 365/2017, uma vez que este projeto retira direitos dos policiais
civis. No seu turno, o Deputado Eduardo Braide discorreu o Projeto
de Lei nº 365/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
organização da Polícia Civil, afirmando que as mudanças no Estatuto
da Polícia Civil retira direitos da categoria. A Deputada Ana do Gás
relatou sua participação na inauguração de uma nova unidade do
Programa Escola Digna, no povoado de Centrão. Na Tribuna, o
Deputado Fábio Braga discorreu sobre os problemas da obra de
duplicação da BR 135/MA, que tem se arrastado anos a fio. O Deputado
Wellington do Curso criticou duramente as mudanças propostas pelo
Projeto de Lei nº 365/2017 e declarou seu apoio incondicional aos
policiais civis. Por fim, o Deputado Edilázio Júnior relatou o sucesso
da caravana da ex-Governadora Roseana Sarney em suas andanças
pelo interior do Estado. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que a inscrição do Deputado
César Pires ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia informando que a Proposta de Emenda Constitucional
nº 002/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Nesse momento, os Deputados César
Pires e Wellington do Curso levantaram Questão de Ordem com base
no Art. 41, § 1º da Constituição Federal, que trata sobre votação de
Emenda à Constituição em período de intervenção, tendo o Presidente
informado que, no seu entendimento, a intervenção no Rio de Janeiro
não impede a votação de Emenda à Constituição no Estado do Maranhão

e anunciou à discussão e votação em único turno do Projeto de Lei de
Conversão nº 001/2018, de autoria da CCJC, oriundo da Medida
Provisória nº 263/2017, que altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de
2013, que cria o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e
a Lei nº 8.702, de 05 de novembro de 2007, que cria o Fundo Estadual
de Esporte, com parecer favorável da CCJC e com acolhimento de
Emenda do Deputado Carlinhos Florêncio. Na sequência, o Presidente
submeteu a deliberação do Plenário, em destaque, a Emenda, de autoria
do Deputado Eduardo Braide ao Projeto de Lei de Conversão nº 001/
2018, e concedeu-lhe a palavra para discuti-la, sendo rejeitado tanto o
pedido de votação nominal para esta Emenda quanto à própria Emenda,
pelos votos dos Deputados (as): Paulo Neto, Vinícius Louro, Fábio
Braga, Doutor Levi Pontes, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira,
Glalbert Cutrim, Fernando Furtado, Léo Cunha, Rigo Teles, Professor
Marco Aurélio, Ana do Gás e Francisca Primo. Dando continuidade
aos trabalhos, o Presidente submeteu ao Plenário o Projeto de Lei de
Conversão nº 001/18, que foi discutido pelos Deputados Eduardo
Braide e Wellington do Curso, que se manifestaram contra a matéria
em análise e pelo Deputado Rogério Cafeteira que se manifestou
favoravelmente a aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 001/18
que foi aprovado contra os votos dos Deputados Eduardo Braide,
Max Barros, César Pires, Graça Paz, Andréa Murad, Sousa Neto,
Cabo Campos, Rigo Teles, Edilázio Júnior, Wellington do Curso e
Raimundo Cutrim, com a abstenção das Deputadas Francisca Primo e
Valéria Macêdo. Ainda em único turno, com parecer favorável da CCJC,
foi aprovada e encaminhada a promulgação, a Medida Provisória nº
268/2018, que altera a Lei nº 10.546, de 23 de dezembro de 2016, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco do Brasil com garantia da União. Em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência o Presidente anunciou o Projeto de Lei Complementar
nº 021/2017, de autoria do Poder Judiciário (Mensagem nº 22/2017),
que altera a redação de dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão) suspendeu a Sessão para que as Comissões
Técnicas se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC informou que o referido Projeto foi aprovado nas
Comissões. Dessa forma, o Presidente da Mesa o submeteu a
deliberação do Plenário, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à
promulgação. Na sequência, o Presidente anunciou os Projetos de Lei
nºs: 356/17, do Poder Executivo e 036/18, da Deputada Graça Paz e
suspendeu os trabalhos para emissão dos respectivos pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC anunciou que o Projeto
de Lei nº 365/17, do Poder Executivo, foi retirado da Ordem do Dia,
por 24 horas, em respeito ao pedido de vista do Deputado Roberto
Costa. Com parecer favorável da CCJC, o Projeto de Lei nº 036/2018,
da Deputada Graça Paz, que institui o “Dia da Mulher Empreendedora
Maranhense”, foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental.
Também foi aprovado, o Projeto de Lei nº 001/2018, de autoria do
Poder Executivo, que o autoriza a celebrar contrato de concessão de
colaboração financeira não reembolsável com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, com pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle; Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, com parecer favorável da CCJC, foi aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 056/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Reverendíssimo Padre Claudio Sousa Fernandes. Em segundo turno,
foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2016, de autoria
do Deputado Vinícius Louro, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Dicival Gonçalves da Silva. Em primeiro turno, tramitação
Ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 048/
2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Marcelo Carvalho
Silva, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
com parecer favorável da CCJC. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nº 060 e 061/2018, ambos de autoria da Deputada Nina
Melo, solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 027 e
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026/2018, de sua autoria; 081/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial, no dia 16 de
maio do ano em curso, em atenção ao “Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”; 082/2018, de
autoria do Deputado Vinícius Louro, para que seja agendado para o dia
24 de maio do corrente ano, Sessão Solene para entrega de Medalha do
Mérito Legislativo ao Padre José Gerardo; 083/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, para que seja realizada uma Sessão
Solene para entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Advogado Américo Botelho Lobato; 085/2018, também
de autoria do Deputado Vinícius Louro, para que seja agendado para o
dia 03 de maio do corrente ano, Sessão Solene para entrega de Medalha
do Mérito Legislativo aos Senhores Tenente Coronel Pedro Augusto
Brandão e Major Maurício Bezerra e 088/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo, para que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações ao Prefeito de Alto Alegre do Maranhão, Senhor
Emmanoel da Cunha Santos Aroso Neto, pela passagem de seu
aniversário. Os Requerimentos nºs: 086 e 087/2018, de autoria do
Deputado Sérgio Frota ficaram transferidos para a próxima Sessão
devido à ausência do autor. Sujeito à deliberação da Mesa foi deferido
o Requerimento nº 089/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 26 de fevereiro a 06 de março do corrente ano,
conforme atestado médico. Na forma do Regimento Interno, o
Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Lei de Conversão nº 002/2018, oriundo da Medida
Provisória nº 264/2017; Medida Provisória Nº 265/2017, de autoria do
Poder Executivo; Requerimentos nºs: 091/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 092/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos;
093, 094 e 096/2018, de autoria da Deputada Nina Melo e  097/2018,
de autoria do Deputado Júnior Verde. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, ouviu-se o Deputado Júnior Verde que, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, relatou visita realizada a cidade
de Buriticupu, onde reuniu-se com os Conselheiros (as) Tutelares
para discutir melhorias salariais para a categoria. Pelo Bloco Parlamentar
de Oposição, a Deputada Andréa Murad, denunciou a contratação
irregular de professores na Cidade de Coroatá. Não houve orador inscrito
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 19 de março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Glaubert Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

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

Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho e Sérgio Frota. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs: 040/18, de autoria Deputado
Othelino Neto, considerando de Utilidade Pública a Oficina Comunitária
Viva Cidadania; 055/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis, no
âmbito do Estado do Maranhão, por estabelecimentos onde haja grande
circulação de pessoas; 056/18, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que considera de Utilidade Pública o Centro Educacional e Social
Kerygma e 057/18, de mesma autoria, que considera de Utilidade Pública
a Obra Social Nossa Senhora da Glória-Fazenda da Esperança Santo
Agostinho; Projetos de Resolução Legislativa nºs: 020/18, de autoria
da Deputada Francisca Primo, que concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Pastor Ivan Bastos e 021/18, de mesma autoria, que
concede o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Samuel Câmara;
Requerimento nº 098/18, da Deputada Francisca Primo, solicitando
que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária
a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei
Complementar nº 001/2018, de autoria do Poder Executivo; Indicações
n°s: 164/18, da Deputada Ana do Gás ao Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, solicitando autorizar o asfaltamento de 16 KM na MA 226,
que dá acesso ao Município de Governador Luís Rocha; 165/18, da
mesma Deputada ao Governador do Estado e Secretário de Estado de
Infraestrutura solicitando a inclusão de 7 km de ruas e avenidas na
Sede do Município de Senador Alexandre Costa no Programa Estadual
“ Mais Asfalto”; 166/18, ainda da Deputado Ana do Gás, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
recuperação da Estrada Vicinal, da MA 008 aproximadamente 40 KM,
que dá acesso à sede do Município de Paulo Ramos ao Povoado
Centrão; 167/18, do Deputado Júnior Verde, também ao Governador
do Estado, com encaminhamento para o Secretário de Estado da Saúde,
Carlos Eduardo Lula, solicitando, 01 (uma) ambulância para o
Município de Vitória do Mearim; 168/18, do mesmo Deputado, ao
Governador do Estado, com encaminhamento para o Secretário de
Estado da Agricultura e Pecuária, Márcio José Honaiser e para o
Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, solicitando
um trator equipado para o Município de Vitória do Mearim; 169/18,
do Deputado Cabo Campos ao Governador do Estado, solicitando
que, seja acrescentado às Medidas Provisórias nº 264/2017 e 265/
2017, o Vale Alimentação no mesmo valor ao pago à categoria dos
Policiais Civis do Estado. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou à publicação, o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a
palavra ao Deputado César Pires que criticou duramente o Governo do
Estado, classificando sua conduta como autoritária e fascista. Na
Tribuna, o Deputado Sérgio Vieira parabenizou o Superintendente do
DENIT no Maranhão, por sua agilidade na recuperação do trecho da
BR 222. O Deputado Edivaldo Holanda solicitou que seja encaminhada
mensagem de aplausos e congratulações a Igreja Batista do Sétimo Dia,
pela passagem do “Dia Mundial do Jovem Adventista”. Com a palavra,
o Deputado Fábio Braga defendeu a recuperação das estradas que
compõe a rota das emoções, por sua importância turística e econômica.
No seu turno, Deputado Sousa Neto se manifestou contrariamente
sobre as Medidas Provisórias nºs: 264 e 265/2017 e criticou a falta de
diálogo do Governo do Estado com os bombeiros e policiais militares.
O Deputado Wellington do Curso declarou seu apoio incondicional
aos bombeiros e policiais militares. Por fim, o Deputado Cabo Campos
defendeu o escalonamento vertical no plano de cargos e salários da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Rogério Cafeteira, Eduardo Braide e Júnior
Verde ficaram transferidos para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia, quando foi feita a verificação de “quórum”, a pedido do
Deputado Sousa Neto que, assim como os Líderes do Bloco Parlamentar
Independente e do PEN/PV, declararam obstrução. Confirmada a
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existência de número regimental para deliberar a Ordem do Dia, o
Presidente deu prosseguimento aos trabalhos, informando que a
Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde, ficou transferida por falta de “quórum”
qualificado. Em seguida, anunciou o Projeto de Lei de Conversão nº
002/2018, da CCJC oriundo da Medida Provisória nº 264/2017, que
dispõe sobre a criação de transformação de organizações policiais
militares da Polícia Militar do Maranhão, com parecer favorável da
CCJC, acatando Emenda apresentada pela referida Comissão. Na
sequência, submeteu à deliberação do Plenário o pedido de Destaque,
do Deputado Eduardo Braide para a Emenda de sua autoria e concedeu-
lhe a palavra para discuti-la, assim como ao Deputado Wellington do
Curso que se manifestou favoravelmente à Emenda em questão e ao
Deputado Professor Marco Aurélio que se manifestou contrário à sua
aprovação. No encaminhamento a votação do pedido de destaque
fizeram-se ouvir o Deputado Max Barros, pelo Bloco Parlamentar
Independente; o Deputado Eduardo Braide, que o fez como autor da
Emenda; o Deputado Edilázio Júnior, pelo PV-PEN; O Deputado
Sousa Neto, pelo Bloco Parlamentar de Oposição. Todos orientaram
suas respectivas bancadas a votarem a favor da Emenda, enquanto o
Deputado Professor Marco Aurélio encaminhou à votação pela liderança
do Governo, manifestando-se contrariamente à sua aprovação.
Submetida à deliberação do Plenário, foi rejeitada, em votação nominal
a Emenda de autoria do Deputado Eduardo Braide ao PLC nº 002/
2018, por 21 votos “não” e 11 votos “sim”, conforme relação anexa.
Em seguida, o Presidente anunciou a votação em único turno, do Projeto
de Lei de Conversão nº 002/2018, da CCJC oriundo da Medida
Provisória nº 264/2017. Discutido pelos Deputados Wellington do
Curso e Cabo Campos que se manifestaram contra a matéria em questão
e também pelos Deputados Rogério Cafeteira e Professor Marco Aurélio
que defenderam a aprovação do PLC nº 002/18, que foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental. Em único turno, com parecer
favorável da CCJC, o Presidente anunciou a Medida Provisória nº 265/
2018 (Mensagem Nº 122/2018), de autoria do Poder Executivo, que
altera o efetivo disposto no quadro de cargos efetivos do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão. Nesse momento, o Deputado Sousa
Neto solicitou a verificação de quórum, ocasião em que os líderes do
Bloco Parlamentar Independente, Bloco Parlamentar de Oposição do
PEN/PV declararam obstrução. Confirmada a existência de quórum, o
Deputado Eduardo Braide ocupou a Tribuna para discutir a Emenda
de sua autoria à Medida Provisória nº 265/2018, solicitando votação
nominal para a mesma. A votação nominal foi aprovada e a Emenda foi
rejeitada. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso discutiu a
referida Medida Provisória, defendendo a rejeição da mesma. Colocada
em votação a Medida Provisória nº 265/2018 foi aprovada e encaminhada
à promulgação. Os Projetos de Lei nºs: 026 e 027/2018, ambos de
autoria da Deputada Nina Melo, ficaram transferidos devido à ausência
da autora, assim como os Requerimentos nºs: 086 e 087/2018, de
Autoria do Deputado Sérgio Frota. Em seguida, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 091, 092 e 097/2018, de autoria dos Deputados
Wellington do Curso, Cabo Campos e Júnior Verde, respectivamente,
solicitando que seja enviada mensagem de aplausos aos Soldados PM
Danilo Pestana Pinheiro e Heberth de Jesus Silva Barros, que no dia 18
do corrente, resgataram com vida, uma criança de 7 (sete) meses que
havia sido arremessada pela mãe no lamaçal próximo a Ponte do São
Francisco. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 093/2018, de autoria da Deputada Nina Melo,
para que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenária realizadas
nos dias 28 de fevereiro e 01, 05, 06, 07, e 08 de março do ano em
curso, conforme atestados médicos; Requerimento nº 094/2018, também
de autoria da Deputada Nina Melo, para que seja encaminhada
mensagem de pesar à família de Danilo Raposo Martins, vereador
Presidente da Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga do Maranhão,
que faleceu no dia 13 de março do ano em curso e 096/2018, ainda de
autoria da Deputada Nina Melo, para que seja encaminhada mensagem
de pesar à família do Senhor Luiz Arthur Carvalho de Sousa Milhomem,
Vice-Prefeito do Município de Sucupira do Norte, que faleceu no dia

18 de março do ano em curso. Na forma do Regimento Interno, o
Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Projetos de Lei nºs: 365/2017, de autoria do Poder Executivo e 143/
2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim e o Requerimento nº
098/2018, da Deputada Francisca Primo. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Doutor Levi Pontes relatando que
vem sofrendo uma série de ataques por alguns setores da mídia, com
intuito de desconstruir o seu trabalho e sujar a sua imagem, mas que o
seu caráter e o seu trabalho em prol do povo do Maranhão se sobrepõem
a essas ações difamatórias. Não houve orador inscrito no tempo dos
Partidos e Blocos, nem no Expediente Final. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de março de 2018. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Rafael Leitoa - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário,
em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 331/18

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 92, § 1º do Regimento Interno  e atendendo
solicitação contida nos Requerimentos nº 018 e 037/18 de autoria do
Deputado Professor Marco Aurelio ;

RESOLVE:

Convocar SESSÃO SOLENE, a ser realizada no dia 14 de
março de 2018 ,  as 11:00 horas, para a entrega das Medalhas do
Mérito Legislativo Manuel Beckman e títulos de cidadão maranhenses
as seguintes personalidades: Maria D’Alva de Medeiros, Armelindo
Ferrari, Maria Dalvanir de Oliveira Mota, Tenente Coronel PM George
Silva Cavalcante,Edielson Carvalho e Carlos HermesFerreira Cruz.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 13 de março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Stênio Rezende - Primeiro Secretário. Deputado Ze Inácio -
Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 346/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 084/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 15 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 05 a 09 de março de 2018 do deputado Edson Araújo, tendo em
vista o mesmo encontrar-se cumprindo agenda em Brasília, junto á
Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca do Ministério da Indústria,
Comércio e Serviço, tratando de assuntos da política pesqueira do
Estado, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de
março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Stênio
Rezende - Primeiro Secretário. Deputado Ze Inácio - Segundo
Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 347/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 065/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 06 de março do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 06,07
e 08 do deputado Alexandre Almeida, tendo em vista o mesmo encontrar-
se em Brasília viabilizando projetos estaduais junto ao Senado Federal.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 12 de
março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Stênio
Rezende - Primeiro Secretário. Deputado Ze Inácio - Segundo
Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 348/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 075/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 19 a 22 e de 27 a 28 de fevereiro/2018 do deputado Stênio Resende,
tendo em vista o mesmo encontrar-se tratando de assuntos políticos,
em Brasília representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 15 de
março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Stênio
Rezende - Primeiro Secretário. Deputado Ze Inácio - Segundo
Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 349/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº089/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 26 de fevereiro a 06 de março de 2018, do deputado Cabo Campos
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Stênio
Rezende - Primeiro Secretário. Deputado Ze Inácio - Segundo
Secretário.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 350/2018, de 26 de março de 2018, exonerando LUIZ
PEDRO DE OLIVEIRA E SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 351/2018, de 26 de março de 2018, Tornar sem efeito a
Resolução Administrativa nº 267/2018, que nomeou KARINA DE
OLIVEIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada
no Diário da ALEMA nº 029 de 05 de março do ano em curso.

Nº 352/2018, de 26 de março de 2018, exonerando EUPIDIO
ROSA DE CASTRO NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 353/2018, de 26 de março de 2018, nomeando KAYO
BRUNNO GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 354/2018,  de 26 de março de 2018, nomeando
FRANCINETE PAULA DA SILVA CANDIDO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 339/2018, de 15 de março de 2018, Tornar sem efeito a
Resolução Administrativa nº 305/2018, que nomeou MARIA PAULA
FERNANDES VELTEN PEREIRA, para o  Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 033 de 09 de março do
ano em curso.

Nº 355/2018, de 26 de março de 2018, exonerando AMANDA
KARLA SANTANA AMARAL, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 356/2018, de 26 de março de 2018, nomeando ADRIANO
FERREIRA DIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 357/2018, de 26 de março de 2018, exonerando OCILEIA
FERNANDES CARNEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 358/2018, de 26 de março de 2018, nomeando TATIANA
AGUIAR DANTAS FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 359/2018, de 26 de março de 2018, exonerando LIDIA
LUANE DE LUCENA LISBOA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 360/2018, de 26 de março de 2018, nomeando EVANDA
TABOSA DE MESQUITA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de abril do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  11 HORAS E 40 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÓNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA (Suplente)
ANDRÉA MURAD (Suplente)

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 087/20018 – (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 027/2018 – DISPÕE sobre a
instituição dos valores arrecadados com leilões de apreensão de veículos
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO,  DO ANO  DE
2018,  ÀS  10 HORAS E 40 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÓNIO PEREIRA
CABO CAMPOS  (Suplente)
WELLINGTON DO CURSO  (Suplente)
VINICIUS LOURO  (Suplente)
ANDRÉA MURAD (Suplente)

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 026/

2018 – FICA instituída, NO ÂMBITO DO Estado do Maranhão, a
divulgação dos serviços “Disque 100”, para denúncia de práticas de
abuso e exploração a crianças, adolescentes e violência contra idosos,
e do “Disque 180”, para denúncia de práticas de violência contra mulher,
ao final das propagandas televisivas do Governo do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 027/

2018 – DISPÕE sobre a instituição dos valores arrecadados com leilões
de apreensão de veículos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Embora a matéria em análise, seja de natureza

legislativa, verifica-se que o presente Projeto de Lei apresenta
inconstitucionalidade, no seu art.  2º, no que se refere à delegação de
atribuições ao Poder Executivo. Diante do exposto, pela APROVAÇÃO,
do referido Projeto de Lei, com a supressão do dispositivo acima
mencionado, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO; REALIZADA AOS 22 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DO ANO  DE 2018,  ÀS  10 HORAS E 35
MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA

EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
RAFAEL LEITOA (Suplente)
VINICIUS LOURO (Suplente)
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
GRAÇA PAZ
EDSON ARAÚJO
EDIVALDO HOLANDA
LÉO CUNHA
ANDRÉA MURAD

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

365/2017  –  (MENS. GOV. Nº 124/17) – que ALTERA e
ACRESCENTA dispositivos no item 1.12 da Lei 10.238, de 13 de
maio de 2015, que DISPÕE sobre a Organização Administrativa da
Polícia Civil do Estado do Maranhão, ALTERA o art. 25, da Lei nº
8.508, de 27 de novembro de 2006 e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
DECISÃO: APROVADO por maioria, com o acolhimento da

EMENDA SUBSTITUTIVA, apresentada pelo Poder Executivo, com
a alteração sugerida pelo Relator. O Senhor Deputado Eduardo Braide,
votou pela aprovação, com o acolhimento da EMENDA
MODIFICATIVA Nº 004 de sua autoria, acompanharam o seu voto,
as Senhoras Deputadas  Graça Paz e Andréa Murad.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de  Março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 001 / 2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 342/

2017, de autoria da Senhora Deputada Andrea Murad, que torna
obrigatória, em todos os supermercados e congêneres, a adaptação de
5% (cinco por cento) dos carrinhos de compras às crianças e adolescentes
com deficiência ou mobilidade reduzida.

O presente Projeto de Lei visa a integração das crianças e
adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida, para que possam
participar das atividades em família, tornando obrigatória a adaptação
de 5%(cinco por cento) dos carrinhos de supermercados e congêneres,
às necessidades das crianças e adolescentes com deficiência que
acompanham suas famílias nas atividades cotidianas, em especial na
ida ao supermercado, oportunidade que o acompanhante precisa
dispensar atenção ao carrinho de supermercado e à cadeira de rodas,
tornando difícil a execução de simples atividade rotineira.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 058 /2018). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Desta feita, no tocante à competência da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias, o Regimento Interno
estabelece especificamente que:

Art. 30. São as seguintes as Comissões Permanentes e
respectivos campos temáticos ou área de atividades:
(Redação dada e renumerado pela Resolução Legislativa nº
599/2010)
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[...]
VIII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias: (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/
2010)
[...]
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor:
(Redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010)
[...]
g) assuntos relacionados à criança e adolescente;
(Redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010)
h) política da criança e adolescente; (Redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010)
[...]
l) política de proteção ao portador de necessidades
especiais; (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/
2010)
[...]

O Projeto de Lei em análise propõe atender os ditames da
Constituição Federal, do Decreto nº 6.949/09 que promulgou a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, assim como atende aos preceitos protetivos contidos na
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei nº13.146/
15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Por oportuno, destacamos que o Estatuto da Criança e do
Adolescente tutela a garantia dos direitos fundamentais da pessoa
humana, sendo dever do Poder Público priorizar a efetivação das
políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento harmonioso
e digno das crianças e adolescentes com deficiência ou mobilidade
reduzida.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade de pessoas alcançadas
com a adaptação de carrinhos de supermercados e congêneres que
possibilitará e efetiva integração social das crianças e adolescentes
com deficiência ou mobilidade reduzida, às atividades familiares
cotidianas.

 Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
ausência de política social de Estado, sendo então apresentada a proposta
para promover a inclusão digna de crianças e adolescentes com deficiência
ou mobilidade reduzida às atividades rotineiras das famílias, com a
adaptação de 5%(cinco por cento) dos carrinhos de supermercados e
congêneres, promovendo dignidade, inclusão social e cidadania aos
beneficiados com o presente Projeto de Lei.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que as
crianças e adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida não
foram contempladas com projetos similares ao ora apresentado no
Estado do Maranhão, sendo necessária a implantação de políticas social
com a promoção do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

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

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

342/2017, por encontrar-se em prol dos direitos dos consumidores
e, em especial, das crianças e adolescentes portadores de
necessidades especiais.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

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

É o parecer.
É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
22  emde março de 2018.

Deputado Wellington do Curso –Presidente e Relator
Deputado Léo Cunha
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Francisca Primo -suplente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 099/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 365/2017,

de autoria do Poder Executivo, que Altera e acrescenta dispositivos no
item 1.12 da Lei n° 10.238, de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre a
Organização Administrativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão,
altera o art. 25 da Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e dá outras
providências.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.
210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária  nº 365/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 365/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 22 de março de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercicio
Deputado Rogério Cafeteira- Relator
Deputado Antonio Pereira
Deputado Roberto Costa
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI N.º 365/2017

Altera a Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006
e a Lei nº 10.238, de 13 de maio de 2015 e dá
outras providências.

Art. 1º Os artigos 5º, 7º, caput, 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.508, de
27 de novembro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Integram a estrutura Administrativa Básica da
Polícia Civil (NR):
I - Delegacia Geral de Polícia Civil;
II - Delegacia Geral Adjunta Administrativa;(NR)
III - Delegacia Geral Adjunta Operacional;(NR)
IV - Academia de Polícia Civil;(NR)
V - Centro de Inteligência da Polícia Civil;(NR)
VI - Conselho de Polícia Civil.(NR)
§1º A estrutura organizacional e as competências da Polícia
Civil serão regulamentadas por Decreto.
§2º O Centro de Inteligência da Polícia Civil é órgão
diretamente subordinado à Delegacia Geral de Polícia Civil.
(...)
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Art. 7º O Delegado-Geral será nomeado por livre escolha
do Governador, dentre os integrantes ativos da carreira de
Delegado de Polícia Civil, com 10 (dez) anos no efetivo
exercício da atividade Policial.
(...)
Art. 9º O Delegado Geral Adjunto Administrativo e o
Delegado Geral Adjunto Operacional serão escolhidos pelo
Governador, dentre os integrantes do cargo de Delegado de
Polícia Civil.(NR)
Art. 10 O Delegado Geral Adjunto Administrativo é o
substituto do Delegado Geral em suas ausências e
impedimentos, podendo exercer outras atividades por este
delegadas.(NR)
Parágrafo único - O Delegado Geral Adjunto Operacional
substituirá o Delegado Geral e o Delegado Geral
Administrativo, nas ausências e impedimentos destes, e
poderá exercer outras atividades, desde que lhes sejam
delegadas”.
Art. 11 O Conselho de Polícia Civil é órgão administrativo
da Polícia Civil, de natureza consultiva, deliberativa e
fiscalizadora das ações e projetos da instituição, sendo
composto pelos seguintes membros:(NR)
I - Delegado-Geral, como Presidente;
II - Corregedor Adjunto de Polícia Civil;
III - Diretor da Academia de Polícia Civil; (NR)
IV - Superintendente de Polícia Civil da Capital;(NR)
V - Superintendente de Polícia Civil do Interior; (NR)
VI - Superintendente de Polícia Civil Técnico-Científica; (NR)
VII - Superintendente Estadual de Investigações Criminais;
(NR)
VIII - Superintendente Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção; (NR)
IX - Superintendente Estadual de Repressão ao Narcotráfico;
(NR)
X – Superintendente Estadual de Investigação de Homicídios
e Proteção à Pessoa; (NR)
§1º - Nas ausências e impedimentos do Presidente, o
Conselho de Polícia Civil será presidido pelo Delegado Geral
Adjunto Administrativo, ou nas ausências e impedimentos
deste último, pelo Delegado Geral Adjunto Operacional.
(NR)
§2º - O Conselho de Polícia Civil deliberará por maioria de
seus membros e suas decisões serão sempre motivadas e
publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão. (NR)
§3º - O funcionamento das atividades do Conselho de Polícia
Civil será regulamentado por Decreto.
§4º - O Presidente do Conselho de Polícia Civil, indicará
um servidor para secretariar os trabalhos do referido órgão.
(NR)

Art. 2º Os itens 1.11.4.19, 1.12.6.19 e 1.14 do artigo 2º da Lei
nº 10.238, de 13 de maio de 2015 passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º ..................................................................................
(...)
1.11.4.19. Delegacia de Homicídios da Décima Nona
Delegacia Regional – Porto Franco: (NR)
(...)
1.12.6.19. Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da
Décima Nona Delegacia     Regional – Porto Franco:(NR)
(...)
1.14. Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI):
1.14.1 Primeira Delegacia Regional – ROSÁRIO
1.14.1.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.1.2 Delegacia de Polícia Civil de Axixá

1.14.1.3 Delegacia de Polícia Civil de Bacabeira
1.14.1.4 Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira Grande
1.14.1.5 Delegacia de Polícia Civil de Icatu
1.14.1.6 Delegacia de Polícia Civil de Morros
1.14.1.7 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Juscelino
1.14.1.8 Delegacia de Polícia Civil de Rosário
1.14.1.9 Delegacia da Mulher de Rosário
1.14.1.10 Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita
1.14.2. Segunda Delegacia Regional - ITAPECURU-
MIRIM
1.14.2.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.2.2 Delegacia de Polícia Civil de Anajatuba;
1.14.2.3 Delegacia de Polícia Civil de Cantanhede;
1.14.2.4 1º Distrito Policial de Itapecuru-Mirim;
1.14.2.5 2º Distrito Policial de Itapecuru-Mirim;
1.14.2.6 Delegacia da Mulher de Itapecuru-Mirim;
1.14.2.7 Delegacia de Polícia Civil de Matões do Norte;
1.14.2.8 Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte;
1.14.2.9 Delegacia de Polícia Civil de Nina Rodrigues;
1.14.2.10 Delegacia de Polícia Civil de Pirapemas;
1.14.2.11 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Vargas;
1.14.2.12 Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande;
1.14.3 Terceira Delegacia Regional – CHAPADINHA
1.14.3.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.3.2 Delegacia de Polícia Civil de Anapurus
1.14.3.3 Delegacia de Polícia Civil de Brejo
1.14.3.4 1º Distrito Policial de Chapadinha
1.14.3.5 2º Distrito Policial de Chapadinha
1.14.3.6 Delegacia da Mulher de Chapadinha
1.14.3.7 Delegacia de Polícia Civil de Magalhães de Almeida
1.14.3.8 Delegacia de Polícia Civil de Mata Roma
1.14.3.9 Delegacia de Polícia Civil de Milagres do Maranhão
1.14.3.10 Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria do
Maranhão
1.14.3.11 Delegacia de Polícia Civil de Santana do Maranhão
1.14.3.12 Delegacia de Polícia Civil de São Benedito do Rio
Preto
1.14.3.13 Delegacia de Polícia Civil de São Bernardo
1.14.3.14 Delegacia de Polícia Civil de Urbano Santos
1.14.4 Quarta Delegacia Regional - CODÓ
1.14.4.1. Seção de Apoio Administrativo;
1.14.4.2. 1º Distrito Policial de Codó;
1.14.4.3. 2º Distrito Policial de Codó;
1.14.4.4. Delegacia da Mulher de Codó;
1.14.4.5 1º Distrito Policial de Coroatá
1.14.4.6 2º Distrito Policial de Coroatá;
1.14.4.7 Delegacia de Polícia Civil de Peritoró;
1.14.4.8 Delegacia de Polícia Civil de Timbiras;
1.14.5 Quinta Delegacia Regional – PINHEIRO
1.14.5.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.5.2 Delegacia de Polícia Civil de Alcântara
1.14.5.3 Delegacia de Polícia Civil de Bequimão
1.14.5.4 Delegacia de Polícia Civil de Pedro do Rosário
1.14.5.5 Delegacia de Polícia Civil de Peri-Mirim
1.14.5.6 1º Distrito Policial de Pinheiro
1.14.5.7 2º Distrito Policial de Pinheiro
1.14.5.8 Delegacia da Mulher de Pinheiro
1.14.5.9 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Sarney
1.14.5.10 Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena;
1.14.5.11 1º Distrito Policial de São Bento;
1.14.5.12 2º Distrito Policial de São Bento;
1.14.5.13 Delegacia de Polícia Civil de Turilândia
1.14.5.14 Delegacia de Polícia Civil de Palmeirândia
1.14.5.15 Delegacia de Polícia Civil de Bacurituba;
1.14.6. Sexta Delegacia Regional - VIANA
1.14.6.1 Seção de Apoio Administrativo;
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1.14.6.2 Delegacia de Polícia Civil de Arari;
1.14.6.3 Delegacia de Polícia Civil de Cajapió;
1.14.6.4 1º Distrito Policial de Cajari;
1.14.6.5 2º Distrito Policial de Cajari;
1.14.6.6 Delegacia de Polícia Civil de Matinha;
1.14.6.7 Delegacia de Polícia Civil de Olinda Nova do
Maranhão;
1.14.6.8 1º Distrito Policial de Penalva;
1.14.6.9 2º Distrito Policial de Penalva;
1.14.6.10. 1º Distrito Policial de São João Batista;
1.14.6.11 2º Distrito Policial de São João Batista;
1.14.6.12 Delegacia de Polícia Civil de São Vicente de
Férrer;
1.14.6.13 1º Distrito Policial de Viana;
1.14.6.14 2º Distrito Policial de Viana;
1.14.6.15 Delegacia da Mulher de Viana;
1.14.6.16 Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Mearim;
1.14.7 Sétima Delegacia Regional – SANTA INÊS
1.14.7.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.7.2 Delegacia Polícia Civil de Alto Alegre do Pindaré
1.14.7.3 Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista do
Maranhão
1.14.7.4 Delegacia de Polícia Civil de Bom Jardim
1.14.7.5 Delegacia de Polícia Civil de Igarapé do Meio
1.14.7.6 Delegacia de Polícia Civil de Monção
1.14.7.7 Delegacia de Polícia Civil de Pindaré Mirim
1.14.7.8 Delegacia de Polícia Civil de Pio XII
1.14.7.9 1º Distrito Policial de Santa Inês
1.14.7.10 2º Distrito Policial de Santa Inês
1.14.7.11 Delegacia da Mulher de Santa Inês
1.14.7.12 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator
de Santa Inês
1.14.7.13 1º Distrito Policial de Santa Luzia do Tide
1.14.7.14 2º Distrito Policial de Santa Luzia do Tide
1.14.7.15 Delegacia de Polícia Civil de São João do Caru
1.14.7.16 Delegacia de Polícia Civil de Satubinha
1.14.7.17 Delegacia de Polícia Civil de Tufilândia
1.14.8 Oitava Delegacia Regional – ZÉ DOCA
1.14.8.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.8.2 Delegacia de Polícia Civil de Araguanã
1.14.8.3 Delegacia de Polícia Civil de Centro do Guilherme
1.14.8.4 Delegacia de Polícia Civil de Governador Newton
Bello
1.14.8.5 Delegacia de Polícia Civil de Junco do Maranhão
1.14.8.6 Delegacia de Polícia Civil de Maranhãozinho
1.14.8.7 Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda do
Maranhão
1.14.8.8 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Médici
1.14.8.9 1º Distrito Policial de Santa Luzia do Paruá
1.14.8.10 2º Distrito Policial de Santa Luzia do Paruá
1.14.8.11 Delegacia de Polícia Civil de Zé Doca
1.14.8.12 Delegacia da Mulher de Zé Doca
1.14.9 Nona Delegacia Regional – AÇAILÂNDIA
1.14.9.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.9.2 1º Distrito Policial de Açailândia
1.14.9.3 2º Distrito Policial de Açailândia
1.14.9.4 3º Distrito Policial de Açailândia
1.14.9.5 Delegacia da Mulher de Açailândia
1.14.9.6 Delegacia de Polícia Civil de Cidelândia
1.14.9.7 Delegacia de Polícia Civil de Itinga do Maranhão
1.14.9.8 Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do
Brejão
1.14.9.9 Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Água
Branca
1.14.9.10 Delegacia de Polícia Civil de Vila Nova dos
Martírios
1.14.10 Décima Delegacia Regional – IMPERATRIZ

1.14.10.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.10.2 Delegacia de Polícia Civil de Amarante do
Maranhão
1.14.10.3 Delegacia de Polícia Civil de Buritirana
1.14.10.4 Delegacia de Polícia Civil de Davinópolis
1.14.10.5 Delegacia de Polícia Civil de Governador Edison
Lobão
1.14.10.6 Delegacia de Polícia Civil de Governador Ribamar
Fiquene
1.14.10.7 1º Distrito Policial de Imperatriz
1.14.10.8 2º Distrito Policial de Imperatriz
1.14.10.9 3º Distrito Policial de Imperatriz
1.14.10.10 4º Distrito Policial de Imperatriz
1.14.10.11 5º Distrito Policial de Imperatriz
1.14.10.12 Delegacia da Mulher de Imperatriz
1.14.10.13 Delegacia de Roubos e Furtos de Imperatriz
1.14.10.14 Delegacia de Acidentes de Trânsito de Imperatriz
1.14.10.15 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator
de Imperatriz
1.14.10.16 Delegacia de Proteção ao Idoso de Imperatriz
1.14.10.17 Delegacia de Crimes Contra a Fazenda Pública
de Imperatriz
1.14.10.18 Delegacia de Polícia Civil de João Lisboa
1.14.10.19 Delegacia de Polícia Civil de Montes Altos
1.14.10.20 Delegacia de Polícia Civil de Senador La Roque
1.14.10.21 Delegacia de Polícia Civil de Sítio Novo
1.14.11 Décima Primeira Delegacia Regional - BALSAS
1.14.11.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.11.2 Delegacia de Polícia Civil de Alto Parnaíba;
1.14.11.3 1º Distrito Policial de Balsas;
1.14.11.4 2º Distrito Policial de Balsas;
1.14.11.5 Delegacia da Mulher de Balsas;
1.14.11.6 Delegacia de Polícia Civil de Carolina;
1.14.11.7 Delegacia de Polícia Civil de Feira Nova do
Maranhão;
1.14.11.8 Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza dos
Nogueiras;
1.14.11.9 Delegacia de Polícia Civil de Loreto;
1.14.11.10 Delegacia de Polícia Civil de Nova Colinas;
1.14.11.11 Delegacia de Polícia Civil de Riachão;
1.14.11.12 Delegacia de Polícia Civil de Sambaíba;
1.14.11.13 Delegacia de Polícia Civil de São Félix de Balsas;
1.14.11.14 Delegacia de Polícia Civil de São Pedro dos
Crentes;
1.14.11.15 Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo das
Mangabeiras;
1.14.11.16 Delegacia de Polícia Civil de Tasso Fragoso;
1.14.12 Décima Segunda Delegacia Regional - SÃO JOÃO
DOS PATOS
1.14.12.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.12.2 Delegacia de Polícia Civil de Barão de Grajaú;
1.14.12.3 Delegacia de Polícia Civil de Benedito Leite;
1.14.12.4 Delegacia de Polícia Civil de Buriti Bravo;
1.14.12.5 Delegacia de Polícia Civil de Lagoa do Mato;
1.14.12.6 Delegacia de Polícia Civil de Mirador;
1.14.12.7 Delegacia de Polícia Civil de Nova Iorque;
1.14.12.. Delegacia de Polícia Civil de Paraibano;
1.14.12.9 Delegacia de Polícia Civil de Passagem Franca;
1.14.12.10 Delegacia de Polícia Civil de Pastos Bons;
1.14.12.11 Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do
Azeitão;
1.14.12.12 Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do
Maranhão
1.14.12.13 Delegacia de Polícia Civil de São João dos Patos;
1.14.12.14 Delegacia da Mulher de São João dos Patos;
1.14.12.15 Delegacia de Polícia Civil de Sucupira do Norte;
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1.14.12.16 Delegacia de Polícia Civil de Sucupira do
Riachão;
1.14.13 Décima Terceira Delegacia Regional –
PRESIDENTE DUTRA
1.14.13.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.13.2 Delegacia de Polícia Civil de Capinzal do Norte;
1.14.13.3 Delegacia de Polícia Civil de Colinas;
1.14.13.4 Delegacia de Polícia Civil de Dom Pedro;
1.14.13.5 Delegacia de Polícia Civil de Fortuna;
1.14.13.6 Delegacia de Polícia Civil de Gonçalves Dias;
1.14.13.7 Delegacia de Polícia Civil de Governador Archer;
1.14.13.8 Delegacia de Polícia Civil de Governador Eugênio
Barros;
1.14.13.9 Delegacia de Polícia Civil de Governador Luiz
Rocha;
1.14.13.10 Delegacia de Polícia Civil de Graça Aranha;
1.14.13.11 Delegacia de Polícia Civil de Jatobá;
1.14.13.12 1º Distrito Policial de Presidente Dutra;
1.14.13.13 2º Distrito Policial de Presidente Dutra;
1.14.13.14 Delegacia da Mulher de Presidente Dutra;
1.14.13.15 Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio dos
Lopes;
1.14.13.16 Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do
Maranhão;
1.14.13.17 Delegacia de Polícia Civil de Senador Alexandre
Costa;
1.14.13.18 Delegacia de Polícia Civil de Tuntum;
1.14.13.19 Delegacia de Polícia Civil de Santa Filomena do
Maranhão;
1.14.14 Décima Quarta Delegacia Regional - PEDREIRAS
1.14.14.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.14.2 Delegacia de Polícia Civil de Bernardo do Mearim;
1.14.14.3 Delegacia de Polícia Civil de Esperantinópolis;
1.14.14.4 Delegacia de Polícia Civil de Igarapé Grande;
1.14.14.5 Delegacia de Polícia Civil de Joselândia;
1.14.14.6 Delegacia de Polícia Civil de Lago da Pedra;
1.14.14.7 Delegacia de Polícia Civil de Lago do Junco;
1.14.14.8 Delegacia de Polícia Civil de Lago dos Rodrigues;
1.14.14.9 Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Grande do
Maranhão;
1.14.14.10 Delegacia de Polícia Civil de Lima Campos;
1.14.14.11 1º Distrito Policial de Pedreiras;
1.14.14.12 2º Distrito Policial de Pedreiras;
1.14.14.13 Delegacia da Mulher de Pedreiras;
1.14.14.14 Delegacia de Polícia Civil de Poção de Pedras;
1.14.14.15 Delegacia de Polícia Civil de São José dos
Basílios;
1.14.14.16 Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo do
Doca Bezerra;
1.14.14.17 Delegacia de Polícia Civil de São Roberto;
1.14.14.18 Delegacia de Polícia Civil de Trizidela do Vale;
1.14.15 Décima Quinta Delegacia Regional – BARRA DO
CORDA
1.14.15.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.15.2 1º Distrito Policial de Barra do Corda
1.14.15.3 2º Distrito Policial de Barra do Corda
1.14.15.4 Delegacia da Mulher de Barra do Corda
1.14.15.5 Delegacia de Polícia Civil de Fernando Falcão
1.14.15.6 Delegacia de Polícia Civil de Formosa da Serra
Negra
1.14.15.7 1º Distrito Policial de Grajaú
1.14.15.8 2º Distrito Policial de Grajaú
1.14.15.9 Delegacia de Polícia Civil de Itaipava do Grajaú
1.14.15.10 Delegacia de Polícia Civil de Genipapo dos
Vieiras
1.14.16 Décima Sexta Delegacia Regional - BACABAL
1.14.16.1 Seção de Apoio Administrativo;

1.14.16.2 Delegacia de Polícia Civil de Altamira do
Maranhão;
1.14.16.3 Delegacia de Polícia Civil de Alto Alegre do
Maranhão;
1.14.16.4 1º Distrito Policial de Bacabal;
1.14.16.5 2º Distrito Policial de Bacabal;
1.14.16.6 Delegacia da Mulher de Bacabal;
1.14.16.7 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator
de Bacabal;
1.14.16.8 Delegacia de Polícia Civil de Bom Lugar;
1.14.16.9 Delegacia de Polícia Civil de Brejo de Areia;
1.14.16.10 Delegacia de Polícia Civil de Conceição do
LagoAçu;
1.14.16.11 Delegacia de Polícia Civil de Lago Verde;
1.14.16.12 Delegacia de Polícia Civil de Marajá do Sena;
1.14.16.13 Delegacia de Polícia Civil de Olho D’Água das
Cunhãs;
1.14.16.14 Delegacia de Polícia Civil de Paulo Ramos;
1.14.16.15 Delegacia de Polícia Civil de São Luís Gonzaga
do Maranhão;
1.14.16.16 Delegacia de Polícia Civil de São Mateus do
Maranhão;
1.14.16.17 Delegacia de Polícia Civil de Vitorino Freire;
1.14.17 Décima Sétima Delegacia Regional - CAXIAS
1.14.17.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.17.2 Delegacia de Polícia Civil de Afonso Cunha;
1.14.17.3 Delegacia de Polícia Civil de Aldeias Altas;
1.14.17.4 Delegacia de Polícia Civil de Buriti
1.14.17.5 1º Distrito Policial de Caxias;
1.14.17.6 2º Distrito Policial de Caxias;
1.14.17.7 3º Distrito Policial de Caxias;
1.14.17.8 Delegacia da Mulher de Caxias;
1.14.17.9 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator
de Caxias;
1.14.17.10 Delegacia de Polícia Civil de Coelho Neto;
1.14.17.11 Delegacia de Polícia Civil de Duque Bacelar;
1.14.17.12 Delegacia de Polícia Civil de São João do Sóter;
1.14.18 Décima Oitava Delegacia Regional - TIMON
1.14.18.1 Seção de Apoio Administrativo;
1.14.18.2 Delegacia de Polícia Civil de Matões;
1.14.18.3 Delegacia de Polícia Civil de Parnarama;
1.14.18.4 1º Distrito Policial de Timon;
1.14.18.5 2º Distrito Policial de Timon;
1.14.18.6 3º Distrito Policial de Timon;
1.14.18.7 4º Distrito Policial de Timon;
1.14.18.8 Delegacia da Mulher de Timon;
1.14.18.9 Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator
de Timon;
1.14.19 Décima Nona Delegacia Regional – PORTO
FRANCO
1.14.19.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.19.2 Delegacia de Polícia Civil de Campestre do
Maranhão
1.14.19.3 Delegacia de Polícia Civil de Estreito
1.14.19.4 Delegacia de Polícia Civil de Lajeado Novo
1.14.19.5 Delegacia de Polícia Civil de Porto Franco
1.14.19.6 Delegacia da Mulher de Porto Franco
1.14.19.7 Delegacia de Polícia Civil de São João do Paraíso
1.14.20 Vigésima Delegacia Regional – BARREIRINHAS
1.14.20.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.20.2 Delegacia de Polícia Civil de Barreirinhas
1.14.20.3 Delegacia da Mulher de Barreirinhas
1.14.20.4 Delegacia de Polícia Civil de Humberto de Campos
1.14.20.5 Delegacia de Polícia Civil de Santo Amaro do
Maranhão
1.14.20.6 Delegacia de Polícia Civil de Primeira Cruz
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1.14.20.7 Delegacia de Polícia Civil de Água Doce do
Maranhão
1.14.20.8 Delegacia de Polícia Civil de Araioses
1.14.20.9 Delegacia de Polícia Civil de Belágua
1.14.20.10 Delegacia de Polícia Civil de Paulino Neves
1.14.20.11 Delegacia de Polícia Civil de Tutóia
1.14.21 Vigésima Primeira Delegacia Regional –
CURURUPU
1.14.21.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.21.2 Delegacia de Polícia Civil de Cururupu
1.14.21.3 Delegacia da Mulher de Cururupu
1.14.21.4 Delegacia de Polícia Civil de Apicum-Açu
1.14.21.5 Delegacia de Polícia Civil de Bacuri
1.14.21.6 Delegacia de Polícia Civil de Cedral
1.14.21.7 Delegacia de Polícia Civil de Central do Maranhão
1.14.21.8 Delegacia de Polícia Civil de Guimarães
1.14.21.9 Delegacia de Polícia Civil de Mirinzal
1.14.21.10 Delegacia de Polícia Civil de Porto Rico do
Maranhão
1.14.21.11 Delegacia de Polícia Civil de Serrano do
Maranhão
1.14.22 Vigésima Segunda Delegacia Regional –
GOVERNADOR NUNES FREIRE
1.14.22.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.22.2 Delegacia de Polícia Civil de Governador Nunes
Freire
1.14.22.3 Delegacia da Mulher de Governador Nunes
Freire
1.14.22.4 Delegacia de Polícia Civil de Turiaçu
1.14.22.5 Delegacia de Polícia Civil de Amapá do Maranhão
1.14.22.6 Delegacia de Polícia Civil de Boa Vista do Gurupi
1.14.22.7 Delegacia de Polícia Civil de Cândido Mendes
1.14.22.8 Delegacia de Polícia Civil de Centro Novo do
Maranhão
1.14.22.9 Delegacia de Polícia Civil de Godofredo Viana
1.14.22.10 Delegacia de Polícia Civil de Carutapera
1.14.22.11 Delegacia de Polícia Civil de Luís Domingues
1.14.22.12 Delegacia de Polícia Civil de Maracaçumé
1.14.23 Vigésima Terceira Delegacia Regional –
BURITICUPU
1.14.23.1 Seção de Apoio Administrativo
1.14.23.2 Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu
1.14.23.3 Delegacia da Mulher de Buriticupu
1.14.23.4 Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus das Selvas
1.14.23.5 Delegacia de Polícia Civil de Arame”

Art. 3º O cargo de Subdelegado-Geral de Polícia Civil,
simbologia DGA, e o cargo de Supervisor de Investigação de Crimes
Funcionais, simbologia DANS-3, passam a denominar-se,
respectivamente, de Assessor Especial, simbologia DGA, e de Assessor
Especial III, simbologia DANS-3, nos termos do Anexo I desta Lei.

Art. 4º Ficam criados os cargos em comissão e as funções
gratificadas constantes no Anexos II e III desta Lei.

Art. 5º Ficam criados os cargos de Delegado-Geral Adjunto
Administrativo e Delegado-Geral Adjunto Operacional, ambos com
simbologia “ISOLADO”.

Art. 6º Ficam transferidos da estrutura da Secretaria de Estado
da Segurança Pública – SSP, todos os cargos e funções atualmente
existentes na Academia Integrada de Segurança Pública – AISP, que
passa a compor a estrutura da Polícia Civil, com a denominação de
Academia de Polícia Civil – ACADEPOL.

Parágrafo único. O Departamento de Apoio e Assistência
Biopsicossocial continua integrante da estrutura da Secretaria de Estado
da Segurança Pública com a denominação de Supervisão de Assistência
Biopsicossocial, essa diretamente subordinada à Unidade Gestora de
Atividade Meio da SSP/MA.

Art. 7º Ficam transferidas da estrutura da Secretaria de Estado
da Segurança Pública, as Supervisões de Áreas Integradas de Segurança
Pública – SAISP, que passam a compor a estrutura da Polícia Civil,
com a denominação de Seccionais de Polícia Civil, subordinadas à
Superintendência de Polícia Civil da Capital – SPCC.

Art. 8º Ficam criados 10 (dez) cargos de Capelão Religioso
destinados à Polícia Civil para atuação em todo o território estadual.

§1º A distribuição da lotação dos cargos será disciplinada por
meio de portaria da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

§2º Para fins de remuneração, o cargo comissionado de Capelão
Religioso na Polícia Civil será subscrito na simbologia DANS-1.

Art. 9º As despesas decorrentes com a criação de cargos e
funções gratificadas previstas nesta lei correm por conta de créditos
orçamentários próprios.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
revogam-se as disposições em contrário.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 05/2018-
AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e Empresa MICROCITY COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA, firmam entre si o presente Termo de Contrato de
Prestação de Serviços. OBJETO: Prestação de serviços de suporte e
gestão do ambiente de TI, com disponibilização de ativos de TI no que
se refere à execução continuada de atividades do processo de tratamento
de incidentes e solicitações de serviços, com suporte técnico, prestando
serviço de assistência técnica em TI, atendendo à instalação, suporte e
gestão do seu ambiente de TI, nas condições definidas no Termo de
Referência.  VALOR: O valor total mensal é de R$ 219.882,48
(duzentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta
e oito centavos). O valor mensal referente aos ajustes nas unidades em
uso é de R$ 161.940,46 (cento e sessenta e um mil, novecentos e
quarenta reais e quarenta e seis centavos), para um período de 60
(sessenta) dias que antecedem a entrega dos novos materiais,
totalizando um valor de R$ 323.880,92 (trezentos e vinte e três mil,
oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101 – Assembleia
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Legislativa. Projeto Atividade: 4683 – Gestão de Informática. Plano
Interno: Informática. Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços
de terceiros – PJ. Subitem de Despesa: 3.3.90.39.16 – Locação de
equipamentos de informática. Histórico: ARP nº001/2018 e PP nº 050/
2017 para aquisição de material para solução integrada de prestação de
serviço de suporte e gestão de ambiente de TI. Fonte de Recursos:
0101000000 – Recursos do Tesouro-Exercício Atual. NOTA DE
EMPENHO n.º 2018NE00350, de 01/03/2018, no valor de R$
219.882,48 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e dois reais
e quarenta e oito centavos). VIGÊNCIA: o contrato terá vigência de
50 (cinquenta) meses, contados da data de assinatura. BASE LEGAL:
Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo no. 1405/2017, que originou
o Pregão Presencial 050/2017/SRP (Processo Administrativa nº 0314/
2018-ALEMA). DATA DA ASSINATURA: 01/03/2018.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto –
Presidente e Empresa MICROCITY COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA - CNPJ nº 19.570.803/0001-00 - CONTRATADA.
São Luís (MA), 21 de março de 2018. TARCISIO ALMEIDA
ARAUJO - Procurador-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62906/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 007/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
carimbos, resinas e refis, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do
dia 10 de abril de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª
a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através
do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São
Luís, 22 de março de 2018. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO.
Pregoeira da ALEMA. De acordo. Arthur Baldez Silva. Presidente da
CPL em exercício

COMUNICADO

São Luís – MA, 20 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
indicamos os senhores Deputados Edilázio Júnior e Hemetério Weba
como membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco PV –
PEN para compor a Comissão de Orçamento de Fiscalização, Finanças
e Controle desta Casa.

Deputado EDILÁZIO JÚNIOR
Líder do Bloco Parlamentar PV-PEN
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