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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/03/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 28/03/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 062/18, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/18, de

autoria do Poder Judiciário, enviado pela Mensagem Nº 04/2018, que
altera a redação de dispositivo da Lei Complementar Nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do
Estado do Maranhão); acrescenta dispositivo à mesma Lei
Complementar e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 061/18, de autoria do Senhor

Deputado Antônio Pereira, que define o percentual de vagas nos
Colégios Militares para os filhos e/ou dependentes dos policiais
militares do Estado do Maranhão na forma que especifica.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 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 sete de março de dois mil e
dezoito.

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 062 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense –
CECRESBE.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Centro Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE, com
sede no município de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. - São Luís, 14 de março de 2018. - Dep. Rafael Leitoa

REQUERIMENTO Nº 115 / 18

Senhor Presidente,

Seja agendada para o dia 16 de agosto de 2018, uma Sessão
Solene de Entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Advogado Américo Botelho Lobato.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.18
EM: 27.03.18
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REQUERIMENTO Nº 116 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família do
médico urologista Dr. Luis Carlos Muniz Cantanhede, que faleceu
no dia 25 de março do ano em curso, vítima de atropelamento.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 26 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. 28.03.18
EM: 27.03.18

INDICAÇÃO Nº 187 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a construção do poço artesiano para atender a área do
Residencial Resende, na Vila Embratel, São Luís.

Os moradores da comunidade não possuem abastecimento
regular de água potável, o que vem ocasionando, frente tão básica
necessita, sérios prejuízos à população. Ressalta-se que a construção
do referido poço beneficiará toda a comunidade, visa-se assim garantir
o mínimo existencial digno aos cidadãos da localidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide. Deputado Wellington do Curso.
Ausente. Senhores deputados, senhoras deputadas, alguém gostaria de
se inscrever no Pequeno Expediente? Deputado Júnior Verde, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica: O Senhor é justo em todos os seus
caminhos e é bondoso em tudo que faz. Salmos 145:17. Senhor
Presidente, quero saudar V. Ex.ª e em seu nome cumprimentar os nobres
parlamentares presentes nesta sessão, a imprensa, a galeria que está
aqui hoje repleta de estudantes, sejam bem-vindos, é importante a
presença de todos aqui nesta galeria para acompanhar os trabalhos
desta Casa. Em nome da galeria, eu quero cumprimentar todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Para nós é muito
importante estarmos hoje, Senhor Presidente, na defesa dos interesses
coletivos do estado do Maranhão. De forma especial, nós temos um
trabalho de itinerância em todo o estado, percorremos o Maranhão,
fazemos política em todas as regiões do estado, prova disso é que, no

dia de ontem, nós iniciamos o nosso pronunciamento falando da nossa
agenda no sul do estado do Maranhão, onde, em Balsas, inauguramos
a UPA junto com o governador, o prefeito municipal e diversas
autoridades, reinauguramos o aeroporto daquele município, inclusive
com a presença do nobre Deputado Stênio Rezende, estávamos lá
todos presentes e aqui muito feliz pela comenda que recebemos, a
homenagem do centenário de Balsas, a medalha que recebemos e que eu
compartilho com todos aqueles que acreditam na verdadeira política
que é sempre a política social, de interação, de participação e de apoio,
que é o que nós temos feita nesta Casa. Inclusive, após as agendas que
tivemos, diversas no município de Balsas, falei inclusive da parte
religiosa, da caminhada de fé que tivemos com a igreja ali tão importante
que agrega seus fiéis, que compartilha esperança, que é a Assembleia
de Deus pelos seus 60 anos. Falei também, fiz referência, após a
agenda extensa em Balsas, que nós nos deslocamos até o município de
Paraibano. Em Paraibano, junto com o prefeito Zé Hélio, junto com o
vereador Ricardo, percorremos as ruas de Paraibano para justamente,
junto de um técnico, um engenheiro da SINFRA, fazer as medições
dessas ruas que serão pavimentadas. Uma agenda muito positiva que
levou esperança aos moradores aqui de várias ruas, de vários bairros da
cidade. O governo do estado vai investir algo em torno de mais de um
milhão de reais em obras de pavimentação, de recuperação daquelas
vias. Dentre os recursos destinados, está o do Deputado Júnior Verde.
Nós liberamos já 300 mil reais para pavimentação em bloquete,
calçamento das ruas de Paraibano, então, somado ao nosso recurso, o
recurso do Estado vai poder realmente ampliar a nossa capacidade de
levar infraestrutura para o município de Paraibano. Então eu quero
agradecer na oportunidade ao prefeito pela acolhida do prefeito que,
conosco, percorreu as ruas daquele município levando esperança, mas
uma esperança que vai se concretizar já com o projeto de engenharia, já
sabendo as ruas e medições que já foram encaminhadas à SINFRA.
Aguardamos agora a liberação do recurso, até porque para o
procedimento licitatório, a concretização de obras tão importantes
para o município. Porque as ruas do Paraibano precisam dessa
pavimentação. E, como sempre, nós trazemos para esta Casa as
demandas dos municípios maranhenses. E foi para nós motivo de
honra participar daquela agenda. Retornando a São Luís, eu fiz
referência também, ontem, falando de uma iniciativa muito importante.
E eu já falei, fiz menção a algumas conjecturas importantes de uma
reunião que nós participamos em Paço de Lumiar, que reuniu lideranças,
reuniu moradores de Paço do Lumiar, que fazem parte hoje de um
grupo de WhatsApp, que se materializou, se fez sensível realmente.
Não ficou apenas no mundo virtual, foi para o mundo prático das
ideias, aqui, hoje, plasmadas realmente no sensível, no diálogo, na
interação política. E fiz referência a essa agenda positiva, porque
compreendo a necessidade de estarmos discutindo políticas,
realimentando ou retroalimentando a sociedade que nós queremos. É
preciso que nós possamos ter participação. E quando as pessoas vêm
à galeria, quando estudantes chegam a esta Casa para acompanhar
ações deste parlamento, conhecer este parlamento, nós estamos no
caminho certo, o caminho da interação, do diálogo. Até porque as
pessoas não dão poderes aos políticos. Elas dão responsabilidades,
vocês não transferem poder, nobres estudantes de Direito. E aqui eu
quero saudar o nobre amigo, companheiro Rafael, que está ali na galeria.
Em seu nome cumprimentar todos os estudantes da UNDB, sejam
bem-vindos. Então, imaginem, V. Ex.ªs, vocês estudantes não dão
poderes aos políticos. Vocês dão responsabilidades. A responsabilidade
de serem representados nesta Casa. São 42 deputados. São vozes que
ecoam aqui que trazem demandas, que encaminham proposições ao
Governo, que reivindicam e que lutam em defesa da sociedade. Mas
nas votações, nos projetos de lei que têm nessa Casa, quando nós
votamos, é preciso que vocês consciencializem aquilo que estamos
votando, porque, às vezes, pode não ser a contento, não ser de interesse
público. E aí vêm as reivindicações. E quando é aprovado, infelizmente,
já não há mais o que reivindicar. Então é preciso a participação para
acompanhar a sociedade, precisa interagir e, assim, saber o que quer de
fato e de direito. Então fica nessa agenda que tivemos a oportunidade
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de dialogar com várias lideranças de Paço do Lumiar. Naquela
oportunidade, um momento de interação. O que nos motivou e nos
motiva realmente na política que é a oportunidade de poder representar
as pessoas e lutar pelos interesses coletivos. Então, por hora, Senhor
Presidente, agradecer a oportunidade. Que Deus possa estar abençoando
a todos. Que a sociedade continue participando. E parabenizar todos
os estudantes, nesta manhã de hoje, que estão aqui acompanhando este
Parlamento. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna, hoje, fazer, na verdade, um
agradecimento ao Secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão.
Porque nós, Deputado Rogério Cafeteira, há dois meses tivemos uma
luta lá na cidade de Bacabal que foi a questão da reforma do Colégio
CAIC, que fica na Frei Solano, que é uma escola que está desativada,
mas que tem um papel fundamental na reconstrução da nossa cidade e
dos jovens daquela região. Até porque vive em uma região onde não
tem o ensino médio e o governo, por meio do Secretário Felipe Camarão,
anunciou a reforma do CAIC e também transformando o CAIC em
uma escola de tempo integral. E o outro agradecimento ao Felipe
Camarão também, senhor Presidente, venho fazer em função da Escola
Giorceli Costa, no bairro da Madre Deus. Deputado Rogério, o Giorceli
Costa foi uma escola que foi inclusive anunciada pelo próprio Secretário
de que seria fechada em função de o seu prédio pertencer à Federação
das Indústrias, que já tinha solicitado a devolução desse prédio. E nós
convocamos o Felipe Camarão para uma reunião com a comunidade da
Madre Deus. E lá o Felipe foi muito solícito e a sua sensibilidade de
educador fez com ele tomasse a decisão de voltar e fazer um
compromisso com a comunidade da Madre Deus e manter o Giorceli
Costa reaberto. Além de reaberto ele mandou fazer a reforma do Colégio
Giorceli Costa. E para garantir que os alunos da Madre Deus
permanecessem no Giorceli Costa, mais de 500 crianças que seriam,
inclusive com o fechamento do Giorceli, seriam transportados para o
Colégio Sousândrade, mas com a decisão do Conselho Escolar, com a
decisão da comunidade o Felipe compreendeu a necessidade de manter
o Giorceli aberto e fez a reforma. E hoje nós temos o Colégio Giorceli
Costa funcionando na Madre Deus. Também anunciou uma obra
importante para a comunidade da Madre Deus e do bairro Lira, no
Centro da cidade, que é a reforma do Colégio Sousândrade. O
Sousândrade é um colégio tradicional, um colégio que sempre teve um
papel fundamental na formação dos jovens daquela região. Eu inclusive
fui estudante do Colégio Sousândrade. O Sousândrade está em uma
situação muito difícil na sua infraestrutura, mas o Secretário Felipe
Camarão, com membros também da comunidade, decidiu fazer essa
recuperação e essa reforma do Colégio Sousândrade. Inclusive ele esta
semana sofreu algumas críticas em função dessa reforma, mas eu quero
dizer que a reforma não aconteceu ainda, Deputado Rogério Cafeteira,
em função de uma decisão nossa com a comunidade, porque solicitamos
ao Secretário Felipe Camarão que iniciasse a reforma primeiro do Giorceli
Costa e, logo em seguida, o Sousândrade seria também reformado. E o
processo licitatório do Sousândrade já foi retomado, já foi concluído e
acredito que em 30 dias a reforma do Colégio Sousândrade será iniciada
para que possamos entregar àquela comunidade do Lira, à comunidade
do Codozinho, da Madre Deus, da Macaúba, do Goiabal, uma escola
que volte a atender aos anseios, Deputado Edivaldo Holanda, daquela
população, daquela comunidade. Eu como filho daquela comunidade
também fico muito feliz pela iniciativa do Secretário Felipe Camarão
que em nenhum momento se escondeu da comunidade, se escondeu do
Conselho Escolar. Em todos os momentos que procurei o Felipe
Camarão, tanto para resolver o problema do CAIC de Bacabal, como
do Colégio Giorceli Costa e do Sousândrade, ele foi extremamente
solícito e sempre se colocou à disposição para solucionar todos esses
problemas. Inclusive reconhecendo a necessidade de reforma dessas
escolas. Então eu não poderia, de forma nenhuma, principalmente

neste momento em que houve algumas críticas em relação ao Colégio
Sousândrade, não poderia fugir também da minha responsabilidade e
dizer que todas as decisões tomadas em relação a essas escolas foram
com a comunidade e com o Secretário Felipe Camarão que em todos os
momentos tomou a posição da comunidade. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, Comitê de Imprensa, senhoras e senhores que nos honram
com as suas presenças na galeria desta Casa. Em tempo em que o meio
ambiente e a destinação adequada dos resíduos tem sido uma
preocupação em todo o País e em nível mundial, São Luís tem sido
destacado nacionalmente no cumprimento do que determina a Lei
12.305/2010. Esta lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Nesta segunda-feira, Senhor Presidente, o Prefeito Edivaldo Holanda
Júnior entregou o décimo Ecoponto, lá no bairro do Anil. Esta é uma
visão altamente importante do gestor voltada para manter a cidade a
níveis sustentáveis e dignos da sua família, da sua comunidade, desta
sociedade. O prefeito, na ocasião, anunciou mais 10 Ecopontos, até o
final do ano, serão 20. Então, para que a comunidade possa em vez de
descartar irregularmente sofás velhos, geladeiras, restos de material de
construção no meio de avenidas, nas calçadas, possa fazê-lo usando
estes Ecopontos. São pouquíssimas as capitais do Brasil que estão
operando, Senhor Presidente, com esse equipamento importantíssimo
e previsto na Lei nº 10.305. E com a inauguração do equipamento no
Anil, a Prefeitura de São Luís amplia para 91 o número de bairros
atendidos pela política de implantação de Ecopontos, totalizando cerca
de 350 mil pessoas beneficiadas, portanto, 30% da população da capital,
pois, além do lugar em que estão localizados os Ecopontos, atende
também aos bairros que estão em um raio de dois quilômetros do seu
entorno. Assim, mais de 11 mil toneladas de materiais recicláveis,
entulhos e outros resíduos que eram descartados irregularmente nas
ruas da cidade, causando prejuízos à população, já foram recebidos
nos Ecopontos que estão em pleno funcionamento em São Luís. Há de
se ter uma campanha e a prefeitura prepara essa campanha para que a
comunidade possa se habituar, se aculturar, usar esses equipamentos
para que a cidade possa estar limpa. Lamentavelmente, o que se vê,
mesmo com o Ecoponto na comunidade, é o material sendo jogado na
calçada, na avenida. Isso é lamentável. O prefeito Edivaldo Júnior
entende que uma campanha deverá ser feita para que as pessoas possam
ajudar, fazer a sua parte, dar as mãos e juntos mantermos a cidade de
São Luís cada vez mais limpa. Parabenizamos a Dona Carolina Estrela,
superintendente deste trabalho importante, e o Prefeito de São Luís
por essa visão no cumprimento de tão importante lei. Era isso que
tínhamos a dizer, Senhor Presidente. Muito obrigado às senhoras e aos
senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Levi Pontes, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, Deputado
Othelino Neto, demais membros da Mesa, senhoras deputadas,
senhores deputados, galeria, imprensa, TV, Rádio, enfim, todos aqueles
que nos ouvem. Senhores deputados, como certa vez disse um grande
poeta, pouco importando o seu tamanho, o rio mais importante do
mundo é o rio que passa na minha aldeia. Lembro essas letras para
exaltar a minha amada terra, Chapadinha. Porque agora, no próximo
dia 29, nesta quinta-feira, Chapadinha comemora seus 80 anos de
emancipação política em data que tem um forte simbolismo e uma
grande emoção a todos os filhos daquela terra. Em falas minhas
anteriores, lembrei aqui nesta tribuna da nossa origem na aldeia dos
índios Anapurus, lugar de repouso de viajantes, das terras planas e das
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famosas mulatas daquela chapada que deu o nome e a tradição daquele
lugar como Chapada das Mulatas. Palco intenso da Balaiada, que foi a
nossa maior revolta libertária. Falei dos imigrantes formadores de um
povo diversificado e plural, dos cearenses, dos piauienses, daqueles
oriundos de todo o Norte e Nordeste. E, mais recentemente, os nossos
irmãos do Sul, que vieram somar e compor com o povo nobre, que sabe
viver em paz. Para nós, filhos de Chapadinha, o progresso e um futuro
melhor são destinos renovados com o trabalho de cada dia. Das primeiras
horas do dia às altas horas da noite, o povo de Chapadinha, trabalha,
luta, ganha a vida e evolui com muito esforço. A sua índole pacifica e
alma hospitaleira são qualidades que fortalecem a nossa vocação para
o crescimento econômico, crescimento cultural e o desenvolvimento
em todos os setores da nossa vida social. Chapadinha, portanto, é um
lugar abençoado, um povo vocacionado para dias melhores. Precisando
apenas de alguma ajuda dos seus líderes empresariais, políticos e
intelectuais. Por todas essas qualidades aqui relacionadas e fartamente
demonstradas ao longo do tempo, representar Chapadinha como seu
deputado, sendo o seu filho e morador daquela cidade é, senhores
deputados e senhoras deputadas, de longe a maior honra e êxito pessoal
que eu poderia alcançar. Como eu costumo dizer: quem ama luta,
defende e faz o que for possível pela sua terra. Nossa luta é pela
melhoria da vida daquele povo, simbolizada no atendimento digno.
Cito como exemplo, a UPA, que garante, e agora o avanço com a
inauguração do nosso Hospital Regional, hospital de alta resolução e
alta complexidade que representa a nossa defesa e por cidadania
representada pela Viva Cidadão e pela ação solidária do Restaurante
Popular amparando irmãos em dificuldades. Como representante tenho
a noção do que fiz e mais consciente ainda estou com relação ao muito
que precisa ser feito por Chapadinha. De um hospital onde eu mesmo
posso operar com melhores condições para salvar vidas. De escolas
estaduais, a exemplo do Paulo Ramos onde estudei e que foi totalmente
reconstruída pelo nosso governo. A minha atuação como deputado se
mistura com o sentimento de humilde filho de uma terra muito maior
do que todos nós. Portanto, senhoras e senhores deputados, quinta-
feira, dia 29 de março, estaremos em Chapadinha abraçando os nossos
irmãos conterrâneos, renovando nossos compromissos com a terra
amada e cantando o nosso Hino que é impulso e motivação.
Chapadinha, teu passado entre nós viverá. Teu presente no progresso
caminha. E teu futuro glorioso será. Avante, Chapadinha. Muito
obrigado pela tolerância, senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria a quem eu saúdo de forma especial os
alunos do Núcleo de Prática Jurídica do Dom Bosco, na pessoa de
todos vocês e do professor Bruno que também os acompanha nesta
Casa, que é a Casa do Povo, sejam muito bem-vindos. Senhoras e
senhores...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito à Secretaria da Mesa que verifique o que está ocorrendo
com o microfone da tribuna da esquerda.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Deputados,
imprensa, galeria a quem eu saúdo de forma especial os estagiários do
Núcleo de Prática Jurídica da Unidade de Ensino Dom Bosco e do
professor Bruno que os acompanha, senhoras e senhores internautas
da TV Assembleia que nos assistem. Nos últimos meses e
principalmente nas últimas semanas, esta Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão tem vivido momentos obscuros em relação a
Mensagens encaminhadas pelo Governador Flávio Dino. Para que vocês
tenham uma ideia, senhoras e senhores estudantes, nas últimas duas
semanas, o Governador Flávio Dino mandou um Projeto para cá

retirando as mulheres do Conselho de Esporte do Estado do Maranhão,
retirando a imprensa esportiva, retirando o esporte amador e os clubes
profissionais. Na semana passada, nós votamos um outro Projeto de
Lei, Projeto de Lei nº 365/2017, onde o Governador do Estado retirou
do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Maranhão os sindicatos e
associações da Polícia Civil, dez representantes nomeados diretos pelo
Governador e somente quatro faziam parte das entidades associativas
de classe e os quatro foram retirados pelo Governador do Estado. O
Governador do Estado que não admite ser contrariado, que não sabe
ouvir a verdade, que não entende que o papel de um conselho deve ser
exatamente para promover o debate para aconselhá-lo naquilo que
pode estar certo, mas também naquilo que está errado para que seja
corrigido e agora, senhoras e senhores, por mais incrível que possa
parecer, eu não acredito até eu ter que ler e ter pedido vista dessa nova
matéria encaminhada pelo Governador do Estado, é a Medida Provisória
nº 270/2018 que altera o Fundo Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e vocês sabem o que o Governador do Estado
está aprontando com essa Medida Provisória, porque a Medida
Provisória tem força de Lei, a partir do momento em que foi editada já
alterou essa Lei de 2003, simplesmente, ele está desmontando mais um
conselho de controle social do Maranhão. O Governador Flávio Dino
retirou com essa Medida Provisória, senhoras e senhores deputados, o
representante do Poder Legislativo. E aqui como é que fica o discurso
daqueles que há poucos dias aprovaram a inclusão de um representante
do Poder Legislativo no Conselho de Esporte? Quer dizer que uma
semana aprova a inclusão de um representante do Poder Legislativo no
Conselho de Esporte e na outra retira um representante da Assembleia
Legislativa do Conselho do Fundo Estadual de Habitação. Mas o mais
grave, eu não estou nem falando tanto por conta do representante do
Poder Legislativo, o Governador Flávio Dino retirou com essa Medida
Provisória os três representantes de organizações populares de pró-
moradia de regiões distintas do Estado do Maranhão. Ora, senhoras e
senhores, o porquê, ninguém melhor para dizer as necessidades de
onde está faltando moradia, de que forma deve ser a moradia do que
aqueles que estão no dia a dia e que fazem parte dos movimentos de
moradia no Estado do Maranhão e a Lei era tão bem feita que dizia que
esses três representantes tinham que ser distribuídos pelas diversas
regiões do Estado do Maranhão, mas o governador veio e retirou com
essa Medida Provisória. Retirou também, senhoras e senhores, o
representante de uma faculdade ligada a área habitacional, vocês que
fazem parte de uma unidade de ensino superior, foi retirado o
representante que seja da área de engenharia, por exemplo, ou de
arquitetura, que poderia discutir benefícios da aplicação dos recursos
do Fundo Estadual de Habitação. Mas a maldade não parou por aí e a
Medida Provisória retirou também como intervenientes daqueles que
fazem parte dos recursos para aplicar os recursos do Fundo Estadual
de Habitação: Os representantes dos municípios do Estado do
Maranhão, os representantes dos Fundos Habitacionais Municipais,
as cooperativas habitacionais, as associações comunitárias, pelo amor
de Deus! Senhoras e senhores, aonde é que esse governo vai chegar
retirando das associações comunitárias o direito de discutir a política
de moradia no estado?! Retirou as fundações e mais uma vez, senhoras
e senhores, já dá para perceber um problema pessoal do governador em
relação aos sindicatos, pois retira os sindicatos como intervenientes
do Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento do Maranhão.
Qual é o problema do governador em relação a sindicatos, senhoras e
senhores? É porque ele não sabe ouvir o contraditório que acontece em
um debate que tenha sindicalista, é isso? Logo ele que foi advogado de
sindicato antes de se eleger governador. Mas, senhoras e senhores,
aprendam uma coisa: uma situação é quando você é o governador e
estava na oposição que pregava uma coisa, mas, a partir do momento
em que ele assumiu o governo do estado, as ações são completamente
diferentes. Retiraram também instituições de previdência privada,
empresas da construção civil e incorporadoras de empreendimentos
imobiliários que trabalham na área para discutir a aplicação dos recursos.
Mais do isso, senhoras e senhores, ele retirou a obrigatoriedade de
prestar informações ao Conselho Gestor do Fundo e retirou a
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obrigatoriedade de prestação de contas daquilo que se faz com recursos
do fundo para o conselho gestor. Que conselho é esse então? É um
conselho só para dizer amém à vontade do soberano, do rei, do
governador do estado?! É por isso, senhoras e senhores, que eu
apresentei uma emenda modificativa a essa medida provisória na reunião
da Comissão de Constituição e Justiça hoje, para que a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão corrija mais esse absurdo do
Governador Flávio Dino. Nós não podemos mais uma vez ver o
governador retirar sindicatos de conselhos. Nós não podemos mais
uma vez ver o governador retirar associações comunitárias da discussão
da política de moradia do governo do Estado. É isso que nós vamos
fazer aqui na Assembleia? E é por isso, senhoras e senhores, que
apresentei essa emenda para que sejam corrigidas essas injustiças que
já foram perpetradas por meio de uma medida provisória. As senhoras
e os senhores que são do Núcleo de Prática Jurídica, vocês sabem que
a nossa Constituição, tanto federal como estadual, estabelece que a
medida provisória deve ser adotada em caráter excepcional quando
estão presentes os requisitos da relevância e urgência, mas, aqui no
Maranhão, o governador faz a lei no lugar da Assembleia Legislativa.
Aqui no Maranhão, só esse ano, nós temos mais medidas provisórias
editadas pelo governo do estado do que projetos de lei encaminhados
a esta Casa. O que é isso? Aqui vai virar a Venezuela? É isso que está
faltando para o Maranhão? Não, senhoras e senhores, é por isso que
tenho a esperança de que essa medida provisória seja corrigida. Voltando
ao texto da lei do Fundo Estadual de Habitação, todos aqueles da
sociedade civil que o governador arrancou por meio da medida
provisória, e é esse o pedido que faço aqui, senhoras e senhores, para
que a Assembleia Legislativa corrija mais esse absurdo, mais essa
injustiça que dessa vez veio pela forma maldosa de uma medida
provisória. É isso que espero e é essa a certeza que tenho, de que a
Assembleia do Maranhão fará jus ao seu papel de evitar abusos por
parte do Poder Executivo e aperfeiçoar, e melhorar as medidas que
aqui chegam para a nossa apreciação. Eu tenho certeza que é isso que
acontecerá com a aprovação dessa emenda, senhoras e senhores
deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado José Inácio, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Subo a
esta tribuna para relatar o dia de ontem em Santa Luzia. Na verdade,
desde sexta-feira, a cidade está em festa comemorando 57 anos de
emancipação da cidade. Na sexta-feira, foi inaugurado, com a presença
do Secretário Jefferson Portela e com o apoio do Governador Flávio
Dino, um Posto Policial na comunidade do povoado Faísa, um dos
maiores povoados do município de Santa Luzia. E essa ação é
importante, porque garante mais segurança à população daquela cidade.
E no sábado participei de vários eventos. No domingo, da mesma
forma nós tivemos a inauguração de três Unidades Básicas de Saúde,
uma no bairro Mutirão, outra no bairro Nova Santa Luzia e uma na Vila
Pesão. Essas três Unidades de Saúde muito bem equipadas com
profissionais tanto da área de odontologia, médicos, enfermeiros,
profissionais da área técnica e equipamentos que possam garantir,
como porta de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento
à população desses bairros, o atendimento à população de Santa Luzia.
A prefeita França, que tem priorizado como ninguém a saúde do
município de Santa Luzia, talvez fique na história do Município de
Santa Luzia como a prefeita que mais tem feito pela saúde do município.
O grande destaque da sua ação na área da saúde foi concretizar os
sonhos da população de Santa Luzia, garantindo um hospital público,
que durante mais de 30 anos era um prédio alugado. Hoje, com o apoio
do Governador Flávio Dino, nós temos um hospital público de
qualidade servindo ao povo de Santa Luzia. E as Unidades Básica de
Saúde a que eu me referi estavam há mais de cinco anos abandonadas.
E a prefeita, com a determinação, com compromisso com sua população,
em pouco mais de um ano, consegue entregar essas três unidades básicas

de saúde à população de Santa Luzia. Então Santa Luzia está de
parabéns não só pelos 57 anos, mas de parabéns por ter vereadores
comprometidos com o progresso de Santa Luzia, por ter secretários
que fazem parte da equipe da prefeita França fazendo um bom trabalho,
contribuindo para que ela continue fazendo uma grande gestão e se
torne não só a melhor prefeita que a cidade de Santa Luzia já teve, mas
uma referência, uma das melhores prefeitas do estado do Maranhão. E
é nesse sentido que nós estamos sempre acompanhando as ações de
Santa Luzia, estamos sempre presentes para, como deputado estadual,
não medir esforços junto ao Governo do Estado, ao Governador Flávio
Dino, que tem atendido as demandas do município de Santa Luzia,
para contribuir enquanto parlamentar, enquanto deputado contribuir
com o desenvolvimento daquela cidade, para que Santa Luzia tenha
melhores dias. O povo daquela cidade tenha melhores atendimentos na
área da saúde, na área da educação, da segurança pública e da
infraestrutura. E nós temos feito o nosso papel enquanto deputado,
dando total apoio. E lá anunciei mais uma emenda nossa, assim como
fizemos em 2015, em 2016, em 2017, agora em 2018 também vamos
disponibilizar mais uma emenda para contribuir no custeio da saúde
daquele município que tanto precisa para garantir saúde, qualidade de
vida ao povo daquela cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu estive, nesse final de semana, na encantadora cidade de
São Benedito do Rio Preto, fazendo parte das festividades dos 69 anos
da cidade. E estive lá desde sexta-feira, sábado e domingo, porque
dificilmente nós vamos encontrar no Brasil, ultimamente em um período
de crise como esse, um prefeito que para comemorar o aniversário da
cidade teve que começar as inaugurações a partir de quinta-feira. Foram
inúmeras inaugurações, como o sistema de abastecimento de água,
reforma de escola, reforma do hospital da cidade, reforma do prédio da
Prefeitura, inauguração de sistema de abastecimento de água e o Prefeito
Maurício se torna uma referência na região. Um prefeito que não teve
a sorte, como alguns municípios, de terem obras sendo feitas pelo
Governo do Estado no governo passado e tendo sido concluída nesse.
A maioria das obras do Prefeito Maurício foi com recursos do próprio
município, de algumas emendas parlamentares e de ajuda do Governo
do Estado na conclusão e na obtenção e equipamentos para a Prefeitura
do município. Eu entendo que com a reforma, na realidade toda a
construção nova do Hospital de São Benedito do Rio Preto, o Hospital
Cassiane Magalhães, temos lá uma referência na região de uma unidade
hospitalar bem estruturada, adequada aos padrões do município e muito
bem equipada. Eu vi e ouvi do governador os elogios, tanto dele quanto
da equipe do Secretário de Infraestrutura, o Secretário Márcio Jerry,
com relação a como foi construído o hospital na cidade de São Benedito
do Rio Preto. Hospital esse que, como contei, há mais ou menos dois
anos estive com o prefeito na cidade e ele me levou até ao hospital para
que eu visse e ouvisse dele a reclamação da população no sentido de
fazer um hospital diferenciado para a cidade. Eu consegui algumas
emendas no valor de quase oitocentos mil, já liberados e mais
quatrocentos mil a liberar, para que fosse refeito completamente o
hospital e o que eu vi lá foi um hospital moderno, adequado. Tivemos
lá a participação também do Deputado Levi Pontes, que está aqui, que
olhou e viu de perto como foi planejado, organizado o hospital de São
Benedito do Rio Preto. Esse hospital é um legado aos 69 anos da
cidade, é um legado que ficará para todas as gerações, com todas as
pessoas que eu falei, vereadores, secretários municipais, a população,
todos eles davam graças a ter a conclusão da construção desse hospital
na cidade de São Benedito do Rio Preto. Prefeito Maurício e toda a sua
equipe estão de parabéns não só por uma série de inaugurações na
cidade, como inauguramos uma praça, lá na noite de sábado, em que
várias e várias crianças se divertiam na praça lá e todas elas com um
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sentimento de que o prefeito, filho da terra, amigo do seu povo, estava
sendo uma referência em toda a região. Eu entendo que, eu tenho feito
política há vários anos, na cidade de São Benedito do Rio Preto, e
contei que, certa vez, estava do outro lado do Estado do Maranhão
quando o prefeito me ligou que eu tinha que ir inaugurar uma escola na
zona rural de São Benedito porque o ano letivo não poderia parar e eu
me desloquei até lá com o secretário para inaugurar uma obra na zona
rural de São Benedito do Rio Preto e eu entendo que, nos últimos anos,
nenhuma cidade daquela região tem feito tão bem para seu povo quanto
a administração do Prefeito Maurício, mas tem feito porque tem
acomodado uns sem número de demandas da população, acomodadas
satisfatoriamente no sentido de organizar a estrutura municipal, o
pagamento de funcionários, limpeza pública, prestação de serviços na
área da saúde, da educação, da assistência social, do esporte e do lazer,
adequadamente para aquela população. A preocupação do Prefeito
Maurício não só de tornar a cidade cada vez mais agradável, mas também
a cidade receber um sem números de pessoas que vêm de Urbano
Santos e de Belágua para terem a prestação de serviços públicos na
cidade de São Benedito do Rio Preto. Eu queria parabenizar a cidade,
parabenizar também os novos cidadãos que foram, inclusive minha
esposa Ana Elizabeth, tiveram o título de cidadão da cidade de São
Benedito do Rio Preto e passam agora também terem de nascimento
por meio da outorga pela Câmara Municipal o título de cidadão de São
Benedito do Rio Preto. Eu queria parabenizar os vereadores, parabenizar
o prefeito, dizer da minha satisfação como deputado, como representante
daquela região em saber que a coisa pública está tão bem cuidada, saber
que um deputado, um prefeito e os vereadores fazem por onde o
progresso da cidade, mostrando para o governador, para os secretários,
que lá, sim, residem os princípios básicos, que são de todos
trabalharmos para o bem comum, para o bem da população, sem ver a
questão de empreguismo, sem ver a questão de clientelismo, no sentido
de que as coisas públicas têm que ser cuidadas pelo povo, pela
administração. Poucos os municípios vão comemorar nessa data da
maneira como foi comemorado em São Benedito do Rio Preto, por isso
eu queria parabenizar toda a população daquela cidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Graça Paz, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhores
deputados que compõem a Mesa, senhoras e senhores parlamentares,
senhores da galeria, obrigada pela presença de vocês aqui, muito bom
esses jovens e essas jovens acompanharem o nosso trabalho, quem
sabe daí surgirão alguns que poderão representar o nosso estado
futuramente. Obrigada aí pela presença. Senhores da imprensa, senhores
que nos assistem e acompanham aqui o nosso trabalho. Senhor
Presidente, revendo um discurso, Deputado Othelino Neto, de alguns
anos quando eu vim a esta tribuna e pedia a união de forças dos colegas
parlamentares e começava assim: Venho hoje a esta tribuna com a
missão de unir esforços, com o intuito de ajudar uma das regiões mais
carentes de investimentos do nosso estado. Uma região agregada à
Baixada Ocidental, mais conhecida como litoral norte maranhense,
composta pelos munícipios: Central do Maranhão, Mirinzal,
Guimarães, Porto Rico do Maranhão, Cedral, Cururupu, Serrano do
Maranhão, Bacuri e Apicum Açu. São nove municípios aguardando
uma chance, esperando o desenvolvimento. São quase 150 mil
habitantes esperançosos por dias melhores. Agora com certeza são
muito mais esperançosos, porque este discurso fiz há muitos anos e
acho que, no meu segundo mandato, já estou terminando o quarto
mandato, então já faz bastante tempo. O que eu pedia, senhores da
imprensa? Em primeiro lugar, uma das prioridades era a construção e a
melhoria da malha viária. Existe hoje a necessidade urgente de construir
um trecho de estrada que ligue o município de Bequimão a Central do
Maranhão. O trecho que ligará Bequimão a Central encurtará a distância
em cerca de 70 km para quem utiliza o Ferry Boat e se desloca a um dos
nove munícios em questão. O projeto dessa estrada já está pronto e

tenho certeza que o nosso Governador, porque na época era o
Governador José Reinaldo, realizará esse sonho antigo de todo uma
região. E hoje, senhores da imprensa, abrindo um blog de grande
circulação aqui em São Luís, leio o seguinte: Ponte sobre o Rio Pericumã
vira mais uma promessa do Governo Flávio Dino. E eu lamento, lamento
profundamente, porque o povo daquela região criou uma expectativa
enorme de que esta obra seria realizada antes da eleição de 2018. Hoje,
essa esperança cai por terra, cai por terra. Há quanto tempo essa
população da Baixada maranhense espera esta ponte? Esta estrada? E
já temos a certeza que antes da eleição ela não vai estar pronta. E há
quatro anos quando fazia campanha pelo interior, eu que sou da Baixada
maranhense, lá de Porto Rico do Maranhão, eu pedindo voto para o
meu candidato a Governador e as pessoas diziam para mim: “Deputada,
me deixa votar em Flávio Dino. Nós precisamos tanto dessa ponte.” E
eu ficava quieta também porque eu precisava e preciso dessa ponte.
Mas parece, meus amigos parlamentares, amigos da imprensa, parece
que a Baixada Maranhense não pertence ao Maranhão. Não existe
naquela região uma obra deste Governo. Não existe. Apenas
propaganda. Eu virei em outra oportunidade falar sobre este longo
discurso, os benefícios que eu pedi naquela época para a Baixada
Maranhense. Porque eu tenho a consciência tranquila de que tudo o
que eu pude fazer pela Baixada Maranhense eu fiz. Quando o meu
marido, ex-deputado Clodomir Paz era diretor da CEMAR, no governo
do saudoso governador Luís Rocha, eu exigi de Clodomir Paz que ele
levasse energia para aquela população, porque já tinha sido enganada.
Anos, após anos, chegavam os candidatos, colocavam aqueles
pedacinhos de pau dizendo que fazendo caminho por onde passariam
os postes, acabava a eleição, sumiam de lá e ninguém aparecia para
colocar a energia. Nem Clodomir era político, muito menos eu. E eu,
como da região, tive a oportunidade de fazer e fiz. De lá para cá,
senhores, infelizmente nada mais, praticamente nada a mais foi feito. A
não ser a estrada de Porto Rico do Maranhão, que foi uma luta nossa
também, e a estrada de Apicum-Açu, que também foi uma luta nossa
feita no Governo de Roseana Sarney. Então aqui fica, Senhores e
Senhoras, o meu lamento, porque eu realmente acreditei que essa ponte
sobre o rio Pericumã seria construída e entregue para aquela população
ainda antes dessa eleição de 2018.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ficou transferido o Deputado Rafael Leitoa para a sessão de
amanhã. A PEC 002, vamos transferir para a próxima sessão em razão
do quórum. Parecer n.º 087, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de
autoria da Deputada Nina Melo. A deputada está ausente, fica transferido
para a próxima sessão. Projeto de Lei n.º 039, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, o deputado está ausente. Ficam transferidos os
Projetos de Lei n.º 039, 049 e 060/2018, todos de autoria do deputado
Wellington do Curso. Projeto de Lei n.º 028/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para
segundo turno. Moção n.º 023/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do plenário: Requerimento n.º 099/2018, de autoria da
Deputada Francisca Primo. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 100/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos n.º 101 e 111/
2018, de autoria dos Deputados Sérgio Frota e Valéria Macedo. Os
deputados estão ausentes, ficam transferidos para a próxima sessão.
Requerimento n.º 103/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprova permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 106/2018, de autoria da
deputada Nina Melo, a deputada está ausente. Fica transferido para a
próxima Sessão. Requerimento nº 110/2018, de autoria do deputado
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Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento nº 112/2018, de autoria do
deputado Carlinhos Florêncio.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, com autorização do autor, eu gostaria de subscrever esse
requerimento com o deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Perla Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a permissão do deputado Carlinhos Florêncio. V. Ex.ª
autoriza?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Sem
dúvida nenhuma, Presidente, Luiz Carlos é um grande amigo de muitos
dos deputados aqui e de uma história ilibada, de grande conhecimento
da nossa cidade, é claro que a gente acata todos aqueles que quiserem
subscrever.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, com autorização do autor, gostaria também de me subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Subscrevem os deputados Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Senhor
Presidente, gostaria também de subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edilázio, Deputado Rogério Cafeteira, Deputado
Glalbert Cutrim, Deputado Doutor Levi Pontes, subscreveram este
Requerimento que será apreciado pela Mesa agora. Requerimento 112,
de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, requer depois de ouvida
a Mesa seja consignada nos Anais desta Casa e encaminhada Mensagem
de Pesar aos familiares do Doutor Luís Carlos Cantanhede externando
o mais profundo sentimento de pesar pelo seu falecimento prematuro,
aos 56 anos de idade, ocorrido em 25 de março do ano em curso. Como
vota o Deputado Fábio Macedo? Deferido. Inclusão na Ordem do
Dia...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, nós aprovamos no ano passado o
requerimento solicitando ao Secretário de Estado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, não sei se o problema é no microfone,
se Vossa Excelência puder falar um pouco mais perto.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Senhor
Presidente, só para fazer o registro aqui e solicitar que a Mesa tome
providências, nós aprovamos nesta Casa, o plenário aprovou o
Requerimento nº 304/2017 solicitando informações à Secretaria da

Agricultura Familiar, SAF, na pessoa do Senhor Secretário Adelmo
Soares e até a presente data nós não dispomos das informações que
aqui foram aprovadas. E eu queria solicitar de Vossa Excelência a
reiteração do ofício solicitando as informações, considerando até se o
nobre secretário não encaminhar nós temos que utilizar aqui os meios
necessários, legais, que prevê aqui o nosso Regimento Interno, inclusive
os dispositivos, o artigo 33, Inciso 2º da Constituição do Estado do
Maranhão. Então, eu queria solicitar a Vossa Excelência o
reencaminhamento da solicitação das informações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, nós vamos, conforme a sua solicitação,
reiterar. Caso não haja resposta, nós tomaremos as providências
previstas em lei.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Agradeço,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de segunda-
feira, dia 2 de abril. Projeto de Lei de Conversão 003/2017, referente à
Medida Provisória 267, de autoria do Poder Executivo. Medida
Provisória 271/2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de
Resolução Legislativa 011/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira. Requerimento 115/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. Requerimento 116, de autoria da Deputada Nina Melo, além
das outras matérias que foram transferidas da Ordem do Dia de hoje.
Senhores deputados, senhoras deputadas, amanhã haverá sessão
ordinária normalmente, contudo não teremos a Ordem do Dia. Só para
que os senhores e as senhoras já tomem conhecimento.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, só fazendo uma retificação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – É o
Requerimento 762/2017, que solicita informações detalhadas a respeito
da execução do programa Água para Todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registrado, Deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vou usar o
tempo, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vossa Excelência vai usar 32 minutos?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não, só sete
minutos. O Deputado Júnior Verde também por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por sete minutos, com apartes. Em
seguida, o Deputado Junior Verde, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhoras,
senhores, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
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venho, na manhã de hoje, apenas destacar a agenda movimentada do
final de semana que nós tivemos na região Leste. Não poderia deixar de
fazê-lo. Ontem não deu tempo por conta de o Pequeno Expediente ter
sido muito apertado e a oportunidade também de colocar para os
colegas as grandes atuações que nós tivemos no final de semana.
Primeiro, colocar que nós tivemos uma emenda liberada individual e
que a gente pôde ajudar bastante o município de Timon com
ambulâncias. Nós entregamos três ambulâncias, duas nós entregamos
no final do ano passado e entregamos mais uma na sexta-feira, além de
carros para fortalecimento da Atenção Básica que é a prioridade essencial
da saúde pública no quesito municipal, dando fortalecimento às unidades
básicas de saúde no sistema de controle epidemiológico. Com isso são
cinco veículos gols, veículos leves, mais dois pickups Amarok.
Solenidade importante que contou com o Secretário de Estado da Saúde,
Dr. Carlos Lula, que ajudou também na liberação desses recursos. Em
seguida, nós estivemos na inauguração da unidade básica de saúde, um
instrumento totalmente municipal, inaugurado e equipado. Teve ali a
participação e a colaboração, inclusive o povo de Timon agradece, da
emenda do Deputado federal Zé Carlos da Caixa, com a qual foi possível
fazer o equipamento de todas as unidades básicas da saúde. Senhor
Presidente, com essa unidade, o Prefeito Luciano Leitoa entregou 17
unidades básicas de saúde construídas do zero, além de ter reformado
e ampliado outras 19, ou seja, no quesito de saúde básica, atenção
básica, o município de Timon cumpre a sua parte, principalmente no
quesito estrutural. São bairros que não tinham um atendimento de
saúde pleno e agora com esse equipamento passam a atendê-lo. Na
parte da tarde, outra ação importante. Essa já com o Governo Federal
em parceria com o município e a construtora União entregaram mais
500 casas. Soma-se talvez, desde quando o programa começou, mais
de dez mil casas no município de Timon. Isso é um programa que não
é de governo A, B ou C. Eu acho que o Programa Minha Casa Minha
Vida é um programa do povo brasileiro que precisa ser continuado.
Agora, obviamente, respeitando a toda a seriedade que o programa
exige. Nós que fazemos parte, que ajudamos o município de Timon, a
Prefeitura tem sido constantemente elogiada no processo democrático,
isento e transparente com relação à seleção dessas casas. Infelizmente,
no passado, recente nós já tivemos residenciais que foram entregues e
que apena 70, 60% desse residencial foi ocupado. Outros 30, 40% das
casas ficaram desocupados, provando que os selecionados não
precisavam de moradia. E esses programas têm que ter uma constante
vigília por parte do Ministério Público, por parte da sociedade, por
parte da Caixa Econômica, mas, sobretudo, por parte de nós que temos
as responsabilidades de fazer uma gestão correta. Então foram entregues
mais 500 casas, que foi a complementação do residencial Cocais, as
500 casas do Lourival Almeida. Quero também destacar o ato que o
Ministro Sarney Filho fez no município de Timon. De fato, ontem, o
Deputado Adriano Sarney já havia comentado, mas eu acho importante
a ação do Ministério do Meio Ambiente. Importante ação porque traz
para o estado do Maranhão um lançamento de um chamamento público
para recursos oriundos de multas pelo IBMA. Para que tenhamos
acesso a esse recurso. E já está disponível na ordem de 300 milhões. E
o edital já foi publicado e as inscrições dos projetos começam agora no
mês de abril. É importante todos nós estarmos atentos a isso, porque
casa com uma luta histórica nossa aqui nesta Casa, que é a revitalização
da bacia do rio Parnaíba e que o comitê apenas falta o decreto
presidencial. O Ministro Sarney Filho se comprometeu conosco mais
uma vez, que não sai do Ministério sem esse decreto assinado pelo
Presidente Michel Temer. E aqui a gente agradece a luta e o sempre
atendimento do Ministro às nossas causas, principalmente com relação
ao comitê da Bacia do Rio Parnaíba. De fato, é um momento importante,
um edital com muito recurso. Mas, Presidente Othelino, ainda no fim
de semana, no sábado, a convite do Governador Flávio Dino, das
lideranças locais da região leste, nós acompanhamos o Governador em
dois momentos muito importantes. Primeiro, a assinatura da ordem de
serviço do asfaltamento da MA-034 até o povoado Paiol do Centro,
reivindicação antiga daquele povoado, que, inclusive, já merece ser
cidade. O povoado Paiol do Centro fica muito distante da sede do

município de Parnarama. E para você ter uma ideia, para a gente ir até
o povoado, a gente tem que passar por Matões. Parnarama é um
município que tem povoados com mais de 150 quilômetros distantes
de sua sede. Então é importante não esquecermos a luta de transformar
o Paiol do Centro em cidade, em município, porque ali você ajuda a
desmembrar o município e, com isso, você faz com que as políticas
sociais cheguem mais perto dessa comunidade. Só um minuto, Deputado
Bira, só para concluir, porque eu não poderia deixar e perder o time,
que eu participei de um momento muito emocionante, Deputada Ana
do gás, Deputado Presidente Othelino Neto, que foi a inauguração da
Rodovia Presidente Humberto Coutinho, a rodovia MA-034. Ela é
muito extensa essa rodovia, mas o trecho inaugurado foi do povoado
Brejo São Félix até o município de Buriti Bravo. A Deputada Cleide
Coutinho participou. Foi muito emocionante ver ali o nome do nosso
Presidente Humberto Coutinho cravado naquela rodovia, na MA-034.
Uma rodovia belíssima, muito bem-feita, muito bem sinalizada e que
merece todas as honras de ter, sim, o nome do nosso Presidente
Humberto Coutinho naquela rodovia. Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Rafael, eu quero cumprimentar V. Ex.ª e parabenizá-lo pelas
iniciativas e a luta que trava em favor de Timon e de outros municípios
na região dos Cocais, sua atuação é exemplar. E eu pude testemunhar
naquela nossa presença lá, na última sexta-feira, quando acompanhei a
entrega dos veículos para o serviço de saúde pública do município de
Timon, uma emenda de V. Ex.ª que na prática causa um efeito muito
positivo, com ambulâncias, carro de apoio, etc. Como também
parabenizar o prefeito Luciano, porque além das ambulâncias que foram
viabilizadas, os carros de apoio para saúde, foi inaugurada mais uma
UBS, que a gente também acompanhou essa inauguração. Creio que
estamos no caminho certo, o trabalho de V. Ex.ª é um trabalho exemplar
como representante do povo de Timon e que tem se destacado, porque
poucas vezes a gente viu um deputado trabalhar tanto em razão daquela
cidade como V. Ex.ª tem trabalhado. E me alegro muito em ser parceiro
dessa caminhada. Eu que tenho colocado emendas para o município de
Timon, que tenho colaborado naquilo que são as necessidades do
município, quero dizer para V. Ex.ª que V. Ex.ª não está só nesta luta.
V. Ex.ª conta com o Deputado Bira, porque vamos ampliar ainda mais
as conquistas para o povo de Timon. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado pelo
aparte, Deputado Bira. De fato realmente a gente sempre tem contado
já com a sua ajuda, apesar de o município de Timon ainda não ter lhe
conhecido nas urnas, espero que a gente faça uma boa caminhada, uma
boa luta nesse próximo período que se aproxima e leve realmente o que
temos já feito pelo povo do Maranhão. Mas quero concluir minha fala,
senhor Presidente, para finalizar, uma ação que me traz aqui muito
orgulho, que foi a inauguração do Viva, na cidade de Timon. No início
do nosso mandato conversamos com o Governador Flávio Dino,
Deputado Bira, porque a nossa cidade, pode-se dizer, é parte integrante
da capital Teresina, é a região metropolitana. A nossa cidade, a nossa
capital de referência é Teresina e com isso muitos serviços são utilizados
pelo Piauí, mas quando assumimos o mandato a gente fez questão de
dizer que iríamos colocar Timon no mapa do Maranhão. Não
poderíamos colocar Timon no mapa do Maranhão sendo que um cidadão
timonense ter sua identidade no Piauí e o Viva veio trazer essa dignidade.
Desde o início do nosso mandato pedimos ao Governador Flávio Dino
e definimos o local mais ideal para que a gente pudesse ter um Viva
dessa forma, confortável, era no Shopping que foi inaugurado
recentemente em Timon. Com isso travamos várias reuniões com os
empresários que tiveram também a sensibilidade de fazer um aluguel
bem mais abaixo do valor de mercado, reformaram toda a unidade do
Viva. O Prefeito Luciano trouxe e colocou 24 funcionários da Prefeitura
de Timon para poder fazer o atendimento ao Viva e isso tem um custo
mais ou menos de um pouco mais de R$ 50 mil por mês em folha de
pessoal e o Estado bancando a vigilância armada. E está lá o Viva
funcionando e atendendo a população além, obviamente, do serviço
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que é essencial do Estado, que é sistema, cédula de identidade, todo
esse instrumento social. Agora o cidadão timonense não precisa ir mais
ao Piauí para tirar a sua identidade, obviamente que já tem muito
timonense com a identidade do Maranhão, quando o Viva volante ia
para lá, nas parcerias que a Secretaria de Direitos Humanos do
Município de Timon fez com a Secretaria de Segurança Pública, mas
agora, de verdade, nós temos um instrumento fixo, um Viva para atender
a população de Timon com o Procon que já tinha sido instalado que
antes mesmo do diretor Duarte ser nomeado, nós já tínhamos
conversado com ele, sobre a instalação do Procon no Município de
Timon. Então, são conquistas que nos orgulham muito, que faz com
que a gente se sinta mais maranhense, sinta que a gente tenha um
Governo presente, a gente tem um Governo presente e isso é o que faz
com que a gente se orgulhe cada vez mais de morar na nossa cidade e de
pertencer ao Estado do Maranhão. Tenho certeza de que essa política
vai ser muito bem usada, o Viva todo dia tem muita gente lá sendo
atendida e que com certeza é um ganho, uma vitória para o povo de
Timon e, consequentemente, uma vitória do nosso mandato e agradecer
especialmente aqui ao Governador Flávio Dino, que, com certeza, o
povo de Timon, hoje, é mais maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, em vosso nome aqui saudar todos.
Nós retornamos a esta tribuna para defender a educação. Nós sempre
pautamos também o nosso mandato na defesa das causas legítimas,
entre elas, naturalmente, está a educação. Eu tive a oportunidade de
estar no Município de Brejo, e isso em 2015, logo no início do nosso
mandato, ali fui recebido, à época, pelo Prefeito Omar, pelo vice-
prefeito, Chico Caldas, liderança como Doutora Carlota, outra liderança
Vereadora, à época, Olívia Caldas, que foi candidata à prefeita daquele
município, com uma votação expressiva, não tenho dúvida de que
breve estará na gestão daquele município. Então, o grupo político que
nos recebeu, vereadores, lideranças, como também o Pablo Emanoel,
que estava ali naquele momento numa reunião falando sobre vários
assuntos, falamos sobre o asfalto, as necessidades do município. Mas,
entre elas, destacar aqui a nossa defesa que sempre temos, a educação,
desde o início do nosso mandato. E, na ocasião, nós abordamos a
necessidade de um IEMA, Nobre Deputado Bira do Pindaré, V. Ex.ª
que esteve à frente dessa pasta tão importante e que conduziu também
o IEMA, a implantação do IEMA em vários municípios. E eu fiz uma
Indicação, está aqui a Indicação nº 834 e aqui eu faço referência, a
implantação de uma unidade do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão IEMA, no município de Brejo, devidamente
registrada a Indicação. E esta Indicação que foi reiterada, inclusive
tivemos a oportunidade de conhecer o espaço físico que no qual essa
importante Instituição funcionaria que estava abandonado e que ali
seria implantado e levaria a educação de qualidade a todos do município
e, claro, geraria a oportunidade. Então, o IEMA é muito importante,
nós sabemos, pelo ensino profissionalizante, dando oportunidade aos
nossos jovens. E, na ocasião, nós conseguimos, inclusive a resposta a
época que nos foi encaminhada do IEMA que estava sendo feito um
estudo para a implantação desse importante Centro Educacional no
município de Brejo que vai atender não só Brejo, mas vai atender os
municípios vizinhos, desde o município ali próximo do entorno, que
Brejo fica próximo a Chapadinha, Anapurus, enfim, os municípios
vizinhos e a região do Baixo Parnaíba. Então a nossa defesa aqui, nós
reiteramos essas necessidades, falamos e destacamos, na manhã de
hoje, esse assunto porque recentemente tivemos a oportunidade de ver
fotos do IEMA ali já praticamente concluído, em breve vai ser
inaugurado, é uma boa nova para nós que também defendemos a
educação, fazemos questão de participar desta iniciativa agradecendo
ao governo do estado por atender a nossa demanda, a nossa solicitação.
É uma luta intensa até porque onde vai funcionar fica no antigo prédio
do SETMA, que fechou sem nenhuma explicação, fechou aquele centro

educacional, estava ali abandonado. Nós, na época, indicamos que
seria, nesse espaço que estava abandonado, uma obra importante para
a educação do município que nós precisávamos resgatar. Graças a
Deus, no entendimento do nosso secretário da época, nós conseguimos
a aquiescência dessa iniciativa tão importante que vai fortalecer a
educação do nosso estado numa região que também necessita do curso
de formação, também já como celeiro de produção, que ali é o Baixo
Parnaíba e já está realmente iniciando na perspectiva de várias culturas
que ali estão se instalando, como a soja, por exemplo, que avança ali no
município. Então precisamos de formação técnica e o instituto IEMA
vai ser a referência para formar futuros profissionais que vão ali poder
ter a oportunidade de trabalho. Então, eu faço aqui os nossos
agradecimentos, nesta oportunidade, ao governo do estado do
Maranhão que cumpriu o compromisso com a educação, que está
direcionando seus esforços para conclusão dessa obra tão importante
para o município. Agradeço, de forma especial, na oportunidade, ao
ex-prefeito Omar, ao ex-prefeito Chico Caldas, à ex-prefeita Carlota, à
Olívia Caldas, ao jovem que faz parte hoje do PRB, Pablo Emanuel, a
toda sua equipe, à juventude que esteve conosco ali, inclusive fiz uma
visita ano passado a este instituto, por isso que eu reiterei 2017,
fizemos uma visita e estávamos ali vendo as obras em andamento.
Hoje o Estado está bem adiantado nas obras e eu espero que nós
possamos entregar com a maior brevidade possível porque vai ser uma
oportunidade para gerar oportunidades. Então, nesse sentido, nós mais
uma vez estamos aqui também cumprindo um papel fundamental,
pois este Parlamento entende que é a essência da sociedade e, como
essência da sociedade, a educação é o seu alicerce, os pilares sobre os
quais deve ser erguida essa sociedade. É uma educação que deve ser
estendida, levada realmente a todos os rincões do estado do Maranhão.
Precisamos expandir, não só institutos tecnológicos como o IEMA,
mas também como já temos aqui pronunciamentos em defesa da Escola
Digna. Temos proposições solicitando Escola Digna para alguns
municípios avançarem no alicerce dessa sociedade e assim edificar uma
sociedade forte, com pilares fortes. Entre esses pilares está a educação
como uma bandeira de luta que nós também defendemos nesta Casa.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Independente, Deputada Graça, V. Ex.ª
vai utilizar na tribuna? Bloco Parlamentar de Oposição? Partido Verde?
PEN?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

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

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

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

Levi Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
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Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira,
Edson Araújo, Fernando Furtado, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Léo Cunha, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Sérgio Vieira, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados: Júnior Verde, Edivaldo Holanda, Doutor Levi Pontes,
Adriano Sarney, Rogério Cafeteira, Bira do Pindaré e  Graça Paz.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Eduardo Braide
e Wellington do Curso ficaram transferidas para a próxima Sessão e
declarou aberta a Ordem do Dia quando, a pedido do Deputado
Wellington do Curso, foi feita verificação de “quórum”. Sendo constatado
que não existia número regimental para apreciar a matéria constante na
Ordem do Dia, a mesma ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária. Em seguida, foram submetidos a deliberação da Mesa, que
deferiu, os Requerimentos nºs: 102/2018, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária realizada no dia 19 de março do ano em curso, conforme
atestado médico; 107/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
também solicitando justiticativa de faltas na Sessão Plenária realizada
no dia 21 de março do corrente ano, quando esteve representando este
Poder no programa “Fomento e Fomento Mulher”, no Município de
Vitória do Mearim e 109/2018, de autoria da Deputada Nina Melo,
encaminhando mensagem de pesar à família de Eliete Câmara Mendonça,
genitora da Senhora Geisa Câmara Mendonça, Vereadora do Município
de São Mateus, que faleceu no dia 20 de março do corrente ano. Na
forma do Regimento Interno, o Presidente determinou que fossem
incluídos na  Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
110/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda; 111/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macêdo e 112/2018, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos,
falaram os Deputados Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar
Independente e Rogério Cafeteira, pela Liderança do Governo. Não
houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar
a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 27 de março de 2018.

Ata da Vigésima Quarta 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, em exercício, 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 e Zé Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Carlinhos Florêncio, Júnior Verde e Stênio Rezende. O
Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, efetuou-
se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 059/18, de autoria da Deputada
Francisca Primo, que dispõe sobre a regulamentação do Serviço de
Publicidade Alternativa de Linha Modulada, transmitida via
equipamentos sonoros no Estado do Maranhão; 060/18, de autoria do
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública
Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes - IEAFC, com
sede no Município de Lago da Pedra; Requerimentos nºs: 106/18, da
Deputada Nina Melo, para que seja registrado nos Anais desta Casa
votos de congratulações 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;
107/18, do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja justificada sua
ausência na Sessão Plenária realizada no dia 21 de março do ano em
curso, quando esteve representando este Poder no lançamento do
Programa “Fomento e Fomento Mulher” no Município de Vitória do
Mearim; 108/18, do Deputado Bira do Pindaré, para que seja realizada,
por intermédio da Comissão de Saúde, no dia 18 de abril de 2018, às
14:30, no Auditório do Plenário Gervásio Santos (Plenarinho),
Audiência Pública em Defesa do Sistema Único de Saúde e 109/18, da
Deputada Nina Melo encaminhando mensagem de pesar à família de
Eliete Câmara Mendonça, Vereadora do Município de São Mateus do
Maranhão, que faleceu no dia 20 de março do ano em curso; Indicações
nºs: 173/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Governador do
Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que determine a execução do
Programa Mais Asfalto no Município de Coroatá; 174/18, do Deputado
Zé Inácio ao Governador do Estado do Maranhão e ao Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando que seja
concluída as obras da ponte do Povoado São Raimundo, no Município
de Alcântara e 175/18, do Deputado Raimundo Cutrim, também ao
Governador para que autorize ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
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. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas. Em seguida,
concedeu a palavra ao Deputado Sérgio Vieira que rebateu as acusações
feitas a sua pessoa pelo Presidente do Sindicato Rural de Açailândia.
Em seguida, o Deputado Antônio Pereira relatou visita realizada à
Cidade de Cinelândia para participar da inauguração de uma escola
municipal, tecendo vários elogios gestão do atual Prefeito por sua
competência e espírito empreendedor. Por sua vez, o Deputado Fábio
Braga registrou o seminário patrocinado pelo Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (SEINC), para
discutir as cadeias produtivas de petróleo, gás e energias renováveis,
apresentando informações estratégicas aos empresários, de forma a
lhes possibilitar inúmeras oportunidades relacionadas à essas cadeias
produtivas. Na Tribuna, o Deputado Othelino Neto teceu duras críticas
ao Prefeito de Pinheiro por sua conduta autoritária em determinar que
funcionários da prefeitura do Município de Pinheiro comparecerem à
emissora de televisão local para fechar a mesma em virtude do
proprietário da emissora fazer oposição ao prefeito. O Deputado
Fernando Furtado comemorou o aniversário de 16 anos de implantação
da HEMOMAR na Cidade de Pinheiro e lamentou a postura de um
vereador local que fez críticas levianas e infundadas a essa instituição,
se solidarizando com todos os funcionários. Com a palavra, o
Deputado Edilázio Júnior parabenizou a população de Balsas pela
comemoração do centenário deste município, lamentando a situação
das estradas daquela região que se encontram completamente
deterioradas. Por fim, o Deputado Raimundo Cutrim criticou as falhas
no Projeto de Lei que altera o Estatuto da Polícia Civil. Esgotado o
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tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que as inscrições dos Deputados (as): Wellington do Curso,
Josimar Maranhãozinho, Roberto Costa, Eduardo Braide, Graça Paz,
Edivaldo Holanda e Cabo Campos ficaram transferidas para a próxima
Sessão Ordinária 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 informou que a
Proposta de Emenda à Constituição nº 002, de autoria do Deputado
Júnior Verde, foi transferida para a próxima Sessão e anunciou o Projeto
de Lei nº 365/17, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº124/17),
que altera e acrescenta dispositivos no Item 1.12 da Lei nº 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. Em seguida, suspendeu os trabalhos para
que as competentes comissões técnicas se manifestassem sobre o
Projeto. Reaberta a Sessão, o Deputado Marco Aurélio, Presidente da
CCJC, informou que a matéria foi aprovada com substitutivo, tendo
sido acolhida a Emenda apresentada pelo Deputado Rogério Cafeteira
e rejeitada a Emenda apresentada pelo Deputado Eduardo Braide, que
em seguida, fez uso da palavra para discutir em destaque a referida
Emenda. Nessa mesma discussão, ouviu-se o Deputado Raimundo
Cutrim que se manifestou favoravelmente a sua aprovação. No
encaminhamento da votação, ouviu-se o Deputado Max Barros que o
fez pelo Bloco Parlamentar Democrático, no sentido da aprovação da
Emenda. Também se manifestou pela aprovação desta Emenda o
Deputado Edilázio Júnior, que a encaminhou a votação pelo PV/PEN.
No mesmo sentido ouviu-se o Deputado Sousa Neto que encaminhou
a votação pelo Bloco Parlamentar de Oposição. Na sequência, o
Requerimento de votação nominal, também de autoria do Deputado
Eduardo Braide para a referida Emenda foi rejeitado pelos votos dos
Deputados (as): Edson Araújo, Doutor Levi Pontes, Sérgio Vieira,
Fernando Furtado, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira, Hemetério Weba,
Francisca Primo, Paulo Neto, Valéria Macêdo, Sérgio Frota, Josimar
Maranhãozinho, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo e Zé Inácio. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente colocou em votação o Projeto
de Lei n° 365/2017. Nesse momento, o Deputado Edilázio Júnior
pediu verificação de quórum, ocasião em que o Bloco Parlamentar
Independente, o Bloco Parlamentar de Oposição e o PEN-PV
declararam obstrução. Confirmada a existência de quórum regimental
para apreciação do referido Projeto de Lei, o Deputado Eduardo Braide
solicitou votação nominal para o mesmo, tendo o Plenário rejeitado
seu pedido de votação nominal. Em seguida, o Projeto de Lei nº 365/17
foi aprovado contra os votos dos (as) Deputados (as): Andréa Murad,
Cabo Campos, César Pires, Eduardo Braide, Edilázio Júnior, Graça
Paz, Max Barros, Nina Melo, Raimundo Cutrim, Wellington do Curso
e com abstenção dos Deputados Bira do Pindaré e Zé Inácio e
encaminhado à sanção governamental. O restante da matéria ficou
transferida para a próxima Sessão Ordinária, conforme acordo de
lideranças. Na forma do Regimento Interno, o Presidente determinou a
inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão: Moção nº 023/2017, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio; Requerimentos nºs
106 e 109/2018, de autoria da Deputada Nina Melo e 107/2018, de
autoria do Deputado Júnior Verde. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu no
tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de março de 2018.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Sérgio Vieira - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Wellington, do Curso - Segundo
Secretário, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE, REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO
DO ANO DE 2018, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FRANCISCA PRIMO – Presidente
FÁBIO BRAGA   - Relator
RAFAEL LEITOA
GRAÇA PAZ
EDILÁZIO JÚNIOR

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2018 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

246/2017, que DISPÕE sobre a Cassação da Eficácia da Inscrição no
Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias, de qualquer Empresa que cometa fraude
metrológica na revenda varejista de combustíveis.

AUTORIA:  Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATOR:  Deputado FÁBIO BRAGA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de março de 2018.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIRETOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO  DE 2018 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN“ DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Wellington do Curso-Presidente
Deputado Léo Cunha
Deputado Glalbet Cutrim
Deputado Francisca Primo (suplente)

CONSTOU DA REUNIÃO A SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 001/2018   -  Emitido ao Projeto de Lei nº342/

17, que torna obrigatória, em todos os supermercados e congêneres, a
adaptação de 5%(cinco por cento) dos carrinhos de compra às crianças
e adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida.

AUTORIA: Deputada Andréa Murad
RELATOR: Deputado Wellington do Curso
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  27 de março de 2018.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 27 DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

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

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 040/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Oficina Comunitária Viva Cidadania.
AUTORIA: Deputada OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 046/2018  -  (MENSAGEM  GOV. Nº

016/2018) – CONCEDE isenção do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
às operações de saídas internas com frutas frescas realizadas por
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples
Nacional.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 047/2018 – CONSIDERA Patrimônio

Cultural – Imaterial a Peça Teatral Paixão de Cristo do Município de
Pedreiras, Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputada ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 048/2018  -  (MENSAGEM  GOV. Nº

018/2018) – INSTITUI o Programa de Atendimento Integral à Mulher
em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 049/2018  -  (MENSAGEM  GOV. Nº

019/2018) – DISPÕE sobre a composição, a organização, as atribuições
e o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde – CES/MA, e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 050/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública Centro Educacional Comunitário Adonay Cruzeiro de Santa
Bárbara, com sede no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 051/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Câmara de Diretores Lojistas de São Luís (CDL).
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 052/2018 – DISPÕE sobre

inadimplência do Imposto sobre propriedade de veículos automotores
– IPVA.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 053/2018 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam
depositados ou estaciobados veículos e motocicletas apreendidos em
virtude de lei e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 054/2018 – DETERMINA a realização

periódica e obrigatória de vistoria técnica por profissionais legalmente
habilitado a ser realizadas em condomínios, prédio, casas, residenciais,
comerciais público 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.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO  CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2018

– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” ao Engenheiro Agrônomo
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/2018

– CONCEDE a Medalha Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado
HEBERTH DE JESUS SILVA BARROS e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/2018

– CONCEDE a Medalha Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado
PM DANILO PESTANA PINHEIRO e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
MENSAGEM  GOV. Nº 020/2018 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto ao PROJETO DE LEI Nº 236/2017, que DISPÕE sobre a
obrigatoriedade da realização de vistoria anual, com emissão de laudo
técnico para utilização de brinquedos em parques infantis de educação
infantil ou ensino fundamental público ou privado, parques públicos
de diversão, clubes, condomínios hotéis e similares e dá outras
providências, de iniciativa do Deputado EDUARDO BRAIDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLAUBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 022/2018 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  012/2018, que DENOMINA Dr.
HUMBERTO COUTINHO, o Hospital dos Servidores do Estado do
Maranhão, de iniciativa do Deputado STÊNIO REZENDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI COMPLEMANTAR Nº 001/2018,

(MENSAGEM  GOV. Nº 017/2018) -   REGULAMENTA o Fundo
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 002/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 246/2017, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a Cassação da Eficácia
da Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias, de qualquer Empresa que cometa
fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 060/2018),
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Ao fazê-lo entendemos que a proposta ora formulada se justifica
pela necessidade de coibir a comercialização de combustível adulterado,
em virtude da constatação do crescente aumento dessa prática ilegal,
que importa lesão às relações de consumo, constitui crime contra a
ordem econômica, implica evasão fiscal, gerando concorrência desleal
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com os contribuintes que desenvolvem regularmente suas atividades
comerciais.

Desta forma, se a cassação do registro do cadastro de
contribuintes se justifica diante dos ilícitos previstos no presente
projeto, tanto mais se justifica diante da fraude ao consumidor, ato
muito mais gravoso sob o ponto de vista jurídico e moral.

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “a”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, se manifestar sobre
o tema, objeto do presente Projeto de Lei.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto

de Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
246/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputada Francisca Primo  - Presidente
Deputado Fábio Braga- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Graça Paz
Deputado Edilázio Junior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 055/2018

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 267, de 20 de dezembro de 2017,
que Altera a Lei nº 10.385, de 21 de dezembro de 2015, que Dispõe
sobre a Reorganização do Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IEMA, e dá outras providências.

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

Ressalte-se, que quando do exame da matéria, no âmbito da
douta Comissão, foi apresentada uma Emenda Modificativa, subscrita
pelo Senhor Deputado Eduardo Braide, que Altera a Ementa e o caput
do art. 1º, da presente Medida Provisória, para corrigir o número da
Lei (Lei nº 10.385, de 21 de dezembro de 2017), que foi digitada
erroneamente.

A proposição em análise visa à adaptação de alguns pontos
específicos da estrutura do Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão – IEMA à atual realidade.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

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

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

 De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual
em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização
administrativa”.

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art.
62, §1º, da CF/88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação

orçamentária, tendo a Mensagem Governamental esclarecido que a
propositura não acarreta nenhum aumento de despesa para a
Administração.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 267, de 20 de dezembro

de 2017, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem
como a urgência na adoção imediata da providência contida na
proposição, uma vez que visa tão somente algumas adaptações de
pontos específicos da estrutura do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, como acima mencionado.
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

Por fim, objetivando corrigir a impropriedade acima
mencionada, e atendendo a sugestão da Emenda apresentada pelo Senhor
Deputado Eduardo Braide, que propõe corrigir a Ementa e o caput do
Art. 1º, da Medida Provisória em epígrafe, no que diz respeito ao
número da Lei que foi digitada erroneamente, sugerimos a sua correção
na forma de um Projeto de Lei de Conversão, anexo a este Parecer.

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

Provisória nº. 267/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do Projeto de Lei de Conversão, conforme acima
sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 267/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Marco Aurelio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 003/2018

Altera a Lei nº 10.385, de 21 de dezembro de 2015,
que Dispõe sobre a Reorganização do Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA, e dá outras providências.

Art. 1° A Lei nº 10.385, de 21 de dezembro de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“( ... )
Art. 4° ( ... )
( ... )
III - ( ... )
a) Diretoria de Ensino:
( ... )
4. ( ... )
b) Diretoria de Pesquisa e Extensão:
1. Coordenação de Pesquisa;
( ... )
IV - ( ... )
a) Diretoria de Planejamento e Administração:
( ... )
Art. 5° O IEMA será dirigido por 01 (um) Reitor e 03 (três)
Diretores.
( ... )
§ 5° O Reitor será substituído em seus impedimentos
temporários por um dos Diretores.
( ... )
Art. 8° ( ... )
( ... )
§ 7° Poderá haver a atribuição de bolsa formação e auxílio-
formação no âmbito do IEMA, nos termos de legislação
específica.
( ... )
Art. 17. ( ... )
§ 1 ° A estrutura organizacional das Unidades Plenas e
Vocacionais do IEMA será estabelecida em Decreto, levando-
se em conta a complexidade e o número de estudantes de
cada ano letivo.
( ... )”.

Art. 2º Ficam revogados o caput e o parágrafo único do art. 6º
e o § 2º do art. 17, da Lei nº 10.385, de 21 de dezembro de 2015.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 061/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 363/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que “Altera dispositivo da Lei nº 10.286,
de 21 de julho de 2015, que Cria o Programa Estadual ‘Cidadão do
Mundo’ e dá outras providências”.

Segundo a Justificativa, referida alteração legal no Programa
Estadual Cidadão do Mundo faz-se necessária para ampliar a faixa de
abrangência do programa que antes era limitado aos 24 anos e agora,
passará aos 26 anos.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva
constitucional, alguns vícios de forma foram evidenciados.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual.

 Observando-se os citados artigos verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

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

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa, matéria tributária e
orçamentária e serviços públicos;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros  órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual,
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de
programas em políticas públicas.

É importante lembrar ainda, que o Poder Legislativo não possui
competência para criar programas de governo, ou seja, políticas
públicas, uma vez que a elaboração e a execução de plano ou programa
são atividades inseridas no rol de competências do Executivo, podendo
prescindir de previsão legal.

 Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o
detalhamento da ação executiva, prescrevendo a implantação de política
governamental, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder
Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos
Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no
art. 2º da Constituição da República.

Posto isto, as opções que se abrem ao Legislativo Estadual no
caso em pauta são o discurso legislativo e a indicação.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

Ordinária nº 363/2017, em face sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
363/2017, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Marco Aurélio
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 077/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 031/2018, de autoria do Senhor Deputado
Júnior Verde, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
dos Trilheiros de Balsas, com sede e foro no Município de Balsas,
Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades ações de caráter filantrópico e
de assistência social, unir pessoas apreciadoras de trilhas de moto,
prestar assistência à comunidade, sob forma de campanhas beneficentes,
quando convocada pelo Departamento de ação social, autoridades ou a
própria comunidade.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 031/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.
Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 089/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 045/2018, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que Declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Educacional e Social Shalom, com sede e foro no Município de São
José de Ribamar, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se

houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover ensino fundamental,
pré-escola, médio, formação geral, técnico, profissional e, desenvolver
atividades sociais, culturais, assistenciais e desportivas.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 045/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 090/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 043/2018, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
dos Amigos de João Leocádio, com sede e foro no Município de
Buriti Bravo, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades criar o Memorial João Leocádio
e manter vivo na memória dos buritibravenses, as lembranças do grande
líder.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 043/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Marco Aurelio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 093 / 2018

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

juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 016/2018, de autoria
da Mesa Diretora, que Cria o Grupo de Estudo da Constituição Estadual
em comemoração aos seus 30 anos.

O Projeto em epígrafe tem por objetivo criar um grupo de
estudo com vistas de elaborar a Constituição Estadual do Maranhão
anotada, ficando a coordenação dos trabalhos    sob a responsabilidade
de três Deputados que serão designados pela Presidência da Assembleia
e execução dos trabalhos serão de responsabilidade da Consultoria
Legislativa.

Em apertada síntese é o relatório.
A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina

que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor sobre
a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia
Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o
art. 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete
privativamente a Mesa Diretora propor Resolução dispondo sobre a
sua organização, vejamos:

“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento
Interno ou por resolução da Assembléia, ou delas
implicitamente resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de
resolução dispondo sobre sua organização,
funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação,
transformação, ou extinção de cargos, empregos e
funções e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.”

O assunto tratado na presente Resolução Legislativa é matéria
que enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora
(conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da
estrutura administrativa da Assembleia.

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

Projeto em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 016/
2018, nos termos do voto do relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 094/2018

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 271, de 27 de fevereiro de
2018, que Altera a Lei nº 10.583, de 24 de abril de 2017, que institui a
Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde
do Estado do Maranhão – PECAPS, e dá outras providências.

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

Na Mensagem nº 010/2018, o Governador do Estado, destacou
que a alteração proposta visa resolver um impasse ocorrido no âmbito
dos municípios que, até então, não haviam implantado o sistema
necessário para viabilizar o repasse dos recursos destinados ao
PECAPS.

Continua o Governador, justificando que, com a medida, a
Secretaria de Estado da Saúde definirá o prazo para que esses municípios
regularizem a implantação do referido sistema, ao passo que resolverá,
de imediato, a situação de pagamento dos agentes comunitários de
saúde, os quais, por conta desse embaraço, estavam impossibilitados
de receber a sua respectiva remuneração.

É o relatório.
Cabe analisar o aspecto constitucional, inclusive o atendimento

dos pressupostos de relevância e urgência, adequação orçamentária e
financeira, e, por último, o mérito, consoante estabelece o art. 42, § 6º,
da Constituição Estadual e o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
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trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

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

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

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

responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem
sua prévia anuência (...)”.

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

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

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

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

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

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

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

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

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder
Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder,
seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado
na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI
2150/DF (grifei)”

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

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

Da Adequação Financeira e Orçamentária
Analisa-se, por fim, a adequação financeira e orçamentária.
As despesas decorrentes de sua aplicação correrão à conta dos

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

Do Mérito
O conteúdo da Medida Provisória nº 271/2018, demonstra a

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção
imediata da providência contida na proposição, tendo em vista que,
nos termos da Mensagem nº 010/2018 enviada, o objetivo da Medida
Provisória é solucionar o impasse gerado com a edição da Lei nº 10.583/
2017, no tocante a implementação do sistema necessário para viabilizar
o repasse dos recursos destinados ao PECAPS, resolvendo de imediato
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a situação do pagamento dos agentes comunitários de saúde, que
estavam impossibilitados de receber a sua respectiva remuneração.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 271/2018, são orientadas
pela busca do cumprimento dos princípios basilares da
administração pública da indisponibilidade do interesse público,
da moralidade, da publicidade e da eficiência, adaptando a máquina
pública aos ditames insculpidos pela Constituição Cidadã de 1988.
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 271/2018, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 271/2018, nos termos
do voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim - Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 095 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 038/2018, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que “Institui a Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros no âmbito do Estado do
Maranhão”.

A presente Proposição de Lei estabelece que fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão a Semana
Estadual de Orientações de Primeiros Socorros, a ser realizada
anualmente na segunda quinzena do mês de setembro.

Durante essa semana serão realizadas atividades e apresentados
cursos e palestras sobre orientações de primeiros socorros, visando à
difusão de sua prática para a saúde da população.

Por último, determina que a Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros terá como prioridade: escolas
e órgãos públicos, entidades privadas e organizações sem fins
lucrativos, tais como, associações, asilos e orfanatos.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de

espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 038/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurelio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florencio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 097 /2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 037/2018, de autoria do
Senhor Deputado Eduardo Braide, que Estabelece as diretrizes para a
instituição da campanha permanente sobre guarda responsável de
animais domésticos no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativos é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem
tomadas pelo Estado quando da implantação do Programa de Doação
de Livros Literários e Paradidáticos.

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

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

Lei nº 037/2018 , por não vislumbrarmos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 037/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de março de 2018.

Deputado Glalbet Cutrim – Presidente e Relator
Deputado Marco Aurelio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florencio

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 344/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto n. 8.373, de 11 de dezembro de
2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, bem como a Resolução
n. 1, de 24 de junho de 2015, do Comitê Gestor do eSocial;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1 º, II, alínea “a”, da
aludida Resolução no sentido de que, a partir da competência janeiro
de 2018, passará a ser obrigatória a utilização do sistema eSocial;

CONSIDERANDO por fim o disposto no processo n° 6293/
2017-ALEMA;

R E S O L V E:
Art. 1° Fica criado o Comitê Interno de Implantação do Sistema

de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas - eSocial no âmbito do Poder Legislativo.

Art. 2° O Comitê Interno de Implantação do eSocial será
composto pelos seguintes membros: Valney de Freitas Pereira – Diretor
Geral; Eduardo Pinheiro Ribeiro – Diretor de Recursos Humanos,
Pablo Diego Eceiza Nunes – Diretor Geral Adjunto, Maria Adalgisa
Dias Moraes – Subdiretora de Folha de Pagamento, Maurício Jose
Dias Leite -  Assessor, Joaquim Inácio Morais Fontenele - Assistente
Legislativo Administrativo, Mileide Cordeiro Moraes – Secretária
Executiva, Francys Paulinne Andrade Reis – Técnico de Gestão

Administrativo – Advogada, Marisa Vilma Rodrigues – Técnico
Legislativo Administrativo, Vitalina Venancia Davalos Franco de Araújo
– Diretora de Orçamento e Finanças, Antonival Ribeiro Garces,
Subdiretor de Finanças, Waldiney da Silva Marinho - Assistente
Legislativo Administrativo,  Antino Correa Noleto Junior - Diretor de
Administração, Antonio Azevedo Neto,  Diretor de Tecnologia da
Informação, Antonio Carlos de Castro Marão – Diretor Adjunto de
Tecnologia da Informação, Silvio Rocha Lima Filho – Assessor, Dionilo
Gonçalves Costa Junior – Diretor  de  Saúde e Medicina Ocupacional,
Tarcisio Almeida Araújo – Procurador Geral, Nacilde Cristina Aragão
Bacellar – Subprocurador Administrativo, Naiana Araújo Torres –
Assessor da Procuradoria, Fernanda de Castro Correa Guimarães –
Auditora Geral, Rosane Campos da Silva Melo – Coordenador
Parlamentar e André Luís Pinto Maia - Presidente da CPL, para sob a
presidência do primeiro adotarem as medidas necessárias para a
implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas- eSocial no âmbito do Poder Legislativo.

Parágrafo único.  O Diretor de Recursos Humanos substituirá
o Presidente do Comitê Interno em seus impedimentos.

Art. 3° Compete ao Comitê Interno de Implantação do Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas- eSocial, dentre outras atribuições:

I - propor medidas e recursos necessários à implantação do
eSocial na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

II - coordenar as atividades relativas ao Programa;
III - estudar melhorias e propô-las à Mesa Diretora;
IV - estabelecer o Plano de Trabalho e cronogramas de

implantação que visem à consecução de seus objetivos;
V - promover a divulgação e zelar pelo cumprimento do

Programa;
VI - sugerir treinamentos, campanhas e medidas organizacionais

necessárias à implantação do Programa;
VII - acompanhar as alterações dos manuais do eSocial e

observar as atualizações do funcionamento no módulo eSocial do Sistema
CONSIST RH que será implantado na Assembleia Legislativa e as
possíveis situações de inconsistências durante seu uso e/ou envio de
informações;

VIII - propor à Mesa Diretora as medidas necessárias
preventivas para a implantação do eSocial, incluindo a contratação de
serviços para levantamentos de informações, emissão de laudos,
treinamentos, consultoria e assessoria especializada;

IX - garantir a implantação total do Programa.
Art. 4° O Comitê de implantação do Sistema eSocial deverá

funcionar com os membros designados no artigo 2º, podendo ocorrer
participação parcial de seus integrantes nas reuniões deliberativas,
quando os assuntos a serem tratados forem pertinentes a uma área
técnica específica.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. . Deputado ZÉ
INACIO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 338/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o cumprimento do interstício previsto no art.
13, parágrafo único da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que
determina a Progressão do servidor ocupante de cargo efetivo desta
Casa Legislativa;

Considerando, ainda, a politica de valorização do pessoal desta
Casa.

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a progressão funcional dos servidores do

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
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que integralizaram interstícios funcionais, constante do Anexo Único
desta Resolução, com observância das respectivas vigências.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 14 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
STÊNIO REZENDE -  Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
ZÉ INÁCIO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 365/2018

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 093 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 20 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 28 de
fevereiro e 01, 05, 06 ,07 e 08 de março de 2018 da deputada Nina
Melo, tendo em vista a mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 26 de
março de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.

DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 366/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº102/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 26 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 19 de
março /2018 do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 27 de
março de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 367/2018

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 107/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 26 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 21 de
março de 2018 do deputado Junior Verde, tendo em vista o mesmo
encontrar-se no lançamento do programa “Fomento e Fomento
Mulher,” representando esta Casa na cidade de Vitória do Mearim -
MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 27 de
março de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

P O R T A R I A    Nº. 230/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1028/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor MARCELO DOS SANTOS
JINKINGS, Assistente Militar Especial, matrícula nº 1411735 deste
Poder, adiantamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
atendimento das necessidades de aquisição de materiais de consumo
ou prestação de serviços eventuais e não programados de
responsabilidade do Gabinete Militar, nos termos do art. 68 da Lei nº
4.320/64 e art. 7º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de março de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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