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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/04/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.04.2018

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

1. PROJETO DE LEI N 267/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, QUE INSTITUI O
POLO MARANHENSE DE FORTALECIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA DO ABACAXI, NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU
E SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, COM
SUBSTITUTIVO  E COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
(RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA) E DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – (RELATOR
DEPUTADO EDSON ARAÚJO). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 03/04/18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

II – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 127/2018, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS EDIVALDO HOLANDA E BIRA DO PINDARÉ,
QUE REQUEREM QUE SEJA REALIZADA, EM DATA A SER
DEFINIDA, SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO E
HOMENAGEM AOS 50 ANOS DO BAIRRO ANJO DA GUARDA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/04/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 068/18, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Furtado, que altera a Lei Estadual Nº 6.107/1994
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 069/18, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Furtado, que estabelece o padrão de identidade e
as características do processo de elaboração da Tiquira do Maranhão e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 070/18, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Furtado, que estabelece o padrão de identidade do
processo de elaboração da Cachaça do Maranhão e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 071/18, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Furtado, que declara de Utilidade Pública a
“Associação dos Analistas Judiciários do Tribunal de Justiça do
Maranhão – ANAJUD/MA” e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 065/18, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que faculta à Administração Estadual a
Instituição de Programas de Estágio nos finais de semana.

2. PROJETO DE LEI Nº 066/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que “dispõe sobre a colocação de

banheiros químicos adaptados às pessoas com deficiência em todos os
eventos realizados em espaços abertos e sem infraestrutrura no estado
do Maranhão”.

3. PROJETO DE LEI Nº 067/18, de autoria da Senhora
Deputada Francisca Primo, que institui o Dia do Analista Judiciário da
Justiça Estadual, a ser comemorado anualmente, em todo o território
do Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/18, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Governamental Nº 023/18, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar Contrato de Empréstimo junto ao Banco de
Desenvolvimento da América Latina – CAF e ao New Development
Bank – NDB para a implantação do Programa Corredor de Transporte
e Integração Sul-Norte do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 064/18, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão,
a gratuidade, na Rede Pública de Saúde e de Educação do Estado do
Maranhão, da realização de exames, avaliação, identificação e
rastreamento para diagnóstico precoce do autismo, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 03 DE ABRIL DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE –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 GLALBERT CUTRIM (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.



QUARTA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2018                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
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.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 068 / 18

Altera a Lei Estadual nº 6.107/1994 e dá outras
providências.

Art. 1º - O parágrafo 1º do artigo 152 da Lei nº 6.107, de 27 de
julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:.

Art. 152. (...).
§ 1º - A licença terá duração igual à do mandato, devendo ser

prorrogado no caso de reeleição, observado o limite de 01 (um) servidor
por entidade com até 250 (duzentos e cinquenta) associados, 02 (dois)
servidores por entidade com até 500 (quinhentos) associados e 03
(três) servidores por entidade com mais de 500 (quinhentos) associados.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de

março de 2018. - Fernando Furtado - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 127 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja
realizada, em data a ser definida, Sessão Solene em comemoração e
homenagem aos 50 anos do bairro Anjo da Guarda.

No dia 14 de outubro de 1968, nasceu o bairro do Anjo da
Guarda, atualmente chegando a seus 50 anos, com uma história marcada
por lutas, dramas, superações, forte cultura emergente e, acima de
tudo, por uma comunidade que tem orgulho de suas origens. De tal
forma, por meio da proposta Sessão Solene, busca-se homenagear a
historia desta comunidade guerreira, que vem crescendo e se
desenvolvendo cada vez mais neste meio século de historia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de abril de 2018. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual - Bira do Pindaré - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.04.18
EM: 03.04.18

INDICAÇÃO Nº 199 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício

ao Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
(ITERMA), Sr. no sentido de adotar as medidas legais pertinentes
visando a regularização e titularização definitiva das
comunidades: Bambuí; Jatobá; Estreito; Floresta; Centro Velho;
Açude das Negras; Lagoa Grande; Lagoinha; Santa Vitória;
Anapurus; Centro do Roque; Baixão; Serraria; Canfístula; São
Miguel; Mundo Novo; Patizal e Cocão, todos localizados no
município de Barra do Corda/MA.

O processo de regularização é de suma importância para os
moradores das comunidades em comento, que lutam pela
regulamentação das mesmas, visto que nas localidades há criações de
suínos, frangos, peixe, além do cultivo de mandioca e hortaliças, e a
ausência de regularização, por si só, provoca a insegurança permanente
nas comunidades.

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

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

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

Desse modo, dada a importância da concessão de apoio para a
regularização e titulação definitiva das comunidades em epígrafe, no
município de Barra do Corda, garantindo justiça social e paz para a
população, em ter suas terras identificadas e devidamente reconhecidas,
justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 200 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
(ITERMA), no sentido de adotar as medidas legais pertinentes visando
o envio de uma equipe técnica para realizar estudos com vista a
solucionar a regularização documental referente ao imóvel rural
denominado “Gleba Mamui”, no município de Barra do Corda/MA.

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

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

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

Desse modo, dada a importância da concessão de apoio para a
regularização e titulação definitiva da “Gleba Mamai”, no município
de Barra do Corda, garantindo justiça social e paz para a população,
em ter suas terras identificadas e devidamente reconhecidas, justificando
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 201 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
(ITERMA), no sentido de disponibilizar um servidor do órgão para
atendimento no município de Barra do Corda/MA.

A presente indicação tem o escopo de dar prosseguimento as
demandas apresentadas pela população de Barra do Corda,
representadas pelas entidades empresarias de Barra do Corda, quais
sejam: Associação Comercial Agrícola e Industrial de Barra do Corda;
Câmara de Dirigente Lojistas, Sindicato dos Lojistas e Delegacia do
CRC-MA, que entre outras, solicitam a disponibilização de um servidor
do ITERMA para atendimento regular as comunidades de Barra do
Corda e demais municípios adjacentes.

Trata-se de uma necessidade da população do município em
comento, haja vista que a economia local é predominantemente oriunda
da agricultura, sendo oportuno e menos dispendioso para a população,
permitindo uma interação entre os munícipes e o órgão.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 202 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
a Empresa da CLARO, para que efetue com a maior brevidade possível,
a instalação de TORRE de telefonia móvel (celular) no Povoado Batavo,
município de Balsas/MA.

Considerando que a comunicação é fator primordial ao
desenvolvimento social, solicitamos por meio desta Indicação a
instalação de uma torre de telefonia móvel no povoado acima
mencionado, tendo em vista os inúmeros transtornos que as famílias
que residem na localidade sofrem em razão da impossibilidade de
comunicação.

O Povoado Batavo, localizado a cerca de 200 km da sede do
município de Balsas, possui aproximadamente 3 (três) mil famílias,
que sofrem, diariamente, com problemas relativos à comunicação, visto
que não existe nenhuma operadora de telefonia móvel que atenda a
região, interferindo diretamente no desenvolvimento econômico e social
da municipalidade.

Isto posto, visando contribuir para uma melhoraria nas
condições econômicas, sociais e até mesmo culturais dos seus
habitantes, faz-se necessário, em caráter de urgência, a instalação de
uma torre de telefonia móvel no referido povoado, justificando assim a
presente demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 13 de março de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 203 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, o Sr.
Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado
da Educação, Sr. Felipe Camarão, para que adote as medidas legais
e administrativas necessárias para viabilizar a construção de uma escola
através do programa “Escola Digna”, no Povoado Batavo, município
de Balsas/MA.

Considerando a necessidade de atender as demandas da região,
e ainda, partindo do compromisso de promover o desenvolvimento
local na perspectiva da qualidade de educação, concebendo o
quantitativo de alunos a serem atendidos, propiciando o atendimento
pelo setor público do acesso à infraestrutura necessária para o ensino,
com o fito de ampliar a oferta de vagas e elidir o crescimento do
abandono escolar, é que se justifica a presente proposição.

Sabe-se que no referido povoado, existe apenas um único centro
educativo (Escola Eurico Bogea, Padre Fábio e Creche Arco Íris),
atendendo a educação infantil, fundamental e o ensino médio, sediado
na mesma instalação predial, recepcionando, ao total, cerca de 500
alunos residentes na localidade.

Contudo, a despeito da sua existência, a referida estrutura
padece de problemas estruturais, havendo a necessidade de os setores
funcionarem em alternância de turnos, para garantir a manutenção e a
recepção da educação básica no povoado. Nesse sentido, a implantação
de uma escola tem o fulcro de atender a demanda da população do
município em epígrafe, que clama por instituições capazes de acolher
às necessidades apresentadas, com condições físicas e estruturais
propicias ao estudo, colaborando para a saúde e o conforto dos
estudantes.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para
o desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança
positiva para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o
certo e o errado, e ajuda a imbuir na juventude boas virtudes. Assim,
como forma de fomentar a educação em todas as regiões do Estado,
principalmente nas mais longínquas localidades, torna-se
imprescindível a apresentação desta indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 04 de abril de 2018 – JUNIOR
VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO

DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Expediente lido. À publicação. Eu suspendo a
Sessão, por dez minutos.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, a Deputada Francisca
Primo, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputada
Graça e Deputada Nina, imprensa, servidores desta Casa, todos que
nos assistem por meio da TV Assembleia e nos ouvem através da
Rádio Assembleia. Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna para
falar de um projeto de lei que encaminhei ontem a esta Casa. Inclusive
já está no Diário de hoje. E institui o Dia do Analista Judiciário Estadual
em nosso estado, que será comemorado no dia 29 de setembro. Propus
o tal projeto, pois é de muita importância o reconhecimento do
profissional, no caso em questão do Analista Judiciário da Justiça
Estadual, que desempenha um papel de extrema importância para a
prestação jurisdicional no estado do Maranhão. Uma vez que a atividade
é de nível superior, privativa de graduados na respectiva área de
especialidade, dotada da complexidade, a fim de fornecer suporte técnico
intelectual às unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário
maranhense. Deste modo, diante da natureza das atividades
desenvolvidas por este servidor efetivo, resta a importância devida, a
valorização e o reconhecimento do analista judiciário do estado do
Maranhão para uma justiça mais célere, mais qualificada e mais digna
aos cidadãos maranhenses em razão das atribuições exercidas para o
apoio especializado aos magistrados, desembargadores e setores
administrativos do Tribunal de Justiça. A proposição pretende ressaltar
a importância desse servidor de carreira com o devido reconhecimento
dentro da sociedade no que tange à relevância das atividades envolvidas
por esses trabalhadores do Judiciário maranhense. Então, Senhor
Presidente, esse nosso projeto de lei, que institui o dia 28 de setembro
como o Dia Estadual do Analista Judiciário Estadual no Estado do
Maranhão, que será comemorado anualmente. Muito obrigada, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – 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). Com essa
mensagem bíblica saudamos a todos cumprimentando o Exmo. Senhor
Presidente Othelino Neto. Cumprimentar também os nobres
parlamentares presentes, a imprensa, a galeria, a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Como eu havia anunciado,
senhoras e senhores, o IEMA de Brejo foi inaugurado e fiz referência a
indicações. Primeira Indicação n.º 503/2016, foi uma indicação que foi
formalizada nesta Casa, aprovada em plenário, encaminhamos aos
devidos Secretários e, à época também, ao Governador do Estado do
Maranhão. Está aqui devidamente registrada a Indicação datada de 15
de agosto de 2016, uma das indicações. Reiteramos a indicação no dia
07 de julho de 2017, outra indicação que também formalizamos. Ou
seja, as indicações refletem aqui, no bojo da solicitação, que efetue com
a maior brevidade possível a implantação de uma unidade do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), no município
de Brejo. Faço toda uma exposição de motivos considerando, inclusive
está aqui na indicação, que em Brejo nós tínhamos ali o antigo Centro

de Capacitação de Tecnologia do Maranhão, o CETECMA, que estava
abandonado e aquele espaço poderia abrigar o IEMA. E assim fizemos,
demos a exposição de motivos e faço a justificativa aqui, mais uma vez
reiterando, porque houve a inauguração recente, mas como li a mensagem
bíblica, nobre pastor Otoniel, o Senhor é justo e a justiça é de Deus.
Então, as indicações foram feitas e está aqui devidamente respaldada
pela solicitação, hoje é uma realidade, foi inaugurado na segunda-feira,
02, às 10h, o Governador Flávio Dino foi lá inaugurar aquele importante
empreendimento e é bom que a população de Brejo saiba que ali foi
solicitado pelo ex-prefeito Omar, pela então vereadora Olívia Caldas,
pela doutora Carlota, pelo companheiro, amigo, Chico Caldas. O grupo
político que ali faz parte com lideranças jovens do município, como
exemplo, o companheiro que nos ajudou naquele momento solicitando
a demanda, que foi o Pablo Emanuel, e que nos permitiu conhecer
inclusive o prédio que estava abandonado, fomos lá visitar o prédio e
depois disso, além das indicações, nós retornamos quando as obras
iniciaram, acompanhado da Olívia Caldas, do Pablo Emanuel e de
lideranças do Município. Então, nós estamos comemorando nesta
tribuna esta inauguração. Nós tivemos a oportunidade de estar presente,
mas aqui agradecer pela sensibilidade do Governo em ter entregue essa
que é a 10ª unidade do Instituto que foi inaugurada no Maranhão.
Então, é a representação nº 10, que é o número do PRB, olha só como
é interessante, número 10. Foi inaugurada a 10ª unidade do instituto
que realmente está lá hoje, funcionando em Brejo. E tem também a
serem inaugurados outros institutos IEMA, em outros municípios,
mas destacar aqui que o IEMA vai oferecer cursos de agricultura,
manutenção e suporte para informática, meio ambiente, serviço jurídico
para 160 alunos e, assim por diante, então é um espaço de formação,
de capacitação, além também da oportunidade de quadra poliesportiva
para poder fomentar também a prática de esportes e a interação entre
os alunos. Destacando que atualmente existem nove Unidades Plenas
neste mesmo modelo nos municípios de Axixá, Bacabeira, Pindaré
Mirim, Coroatá, Timon, Santa Inês, São José de Ribamar e São Luís,
Centro e área Itaqui-Bacanga e devem ser inauguradas ainda as unidades
de Cururupu, Matões e Presidente Dutra. O IEMA, senhoras e
senhores, que é o Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão/IEMA, foi criado em 2015, com o intuito de ampliar a
oferta de educação profissionalizante, técnica de nível médio no Estado
do Maranhão. E esta Casa fez história ao aprovar essa iniciativa e
permitir que os nossos jovens pudessem realmente ter a ampliação das
suas capacidades intelectuais em curso de formação e assim gerar
oportunidades à juventude do Estado do Maranhão. Então, faço este
registro, estamos na manhã de hoje comemorando a inauguração de
mais uma Unidade do IEMA que vai permitir a capacitação dos nossos
jovens no Estado do Maranhão, porque o IEMA de Brejo vai capacitar
não só aqueles que ali residem no município de Brejo, mas também,
como já disse aqui, anunciado, eu disse e aqui reitero, que iria ser
inaugurado, falei dos nossos esforços e com a junção realmente do
apoio necessário do Governo do Estado, está lá o resultado dessa obra
tão importante que vai servir ali ao Baixo Parnaíba. Então, agradecemos
a mais uma Indicação do deputado Júnior Verde que hoje é concreta, se
tornou realidade que é para a educação que fortalece realmente o nosso
estado pelo alicerce essencial que é o processo educacional gerando
aos maranhenses oportunidades. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Comitê de Imprensa, galeria. Senhor Presidente, uma palavra em duas
notas: a primeira é que amanhã eu faço uma quimioterapia e estarei
ausente deste plenário até segunda-feira. A segunda é que acabo de
chegar do bairro Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda, senhoras e senhores
deputados, Deputado Fábio Braga, é pai e mãe de quase 70 bairros que
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estão no seu entorno, desde o Sol Nascente ao Residencial Paraíso, até
as circuvizinhanças da Vila Maranhão. Aquele bairro é fruto de um
incêndio que surgiu no antigo Goiabal, hoje Monte Castelo, Raimundo
Correia, aquela região de onde saíram exatamente 100 famílias que
foram abrigadas pelo governo naquela região que hoje se chama Anjo
da Guarda. O Anjo da Guarda completa 50 anos no dia 29 de outubro,
Deputado Cutrim, V. Ex.ª que é um dos deputados bem vistos em toda
aquela região. A reunião para a qual fui chamado foi uma reunião
importante porque retiraram o anjo que deu nome ao bairro, não se
sabe por quem, mas desapareceu e hoje eles querem o anjo de volta. Ali
eu tive uma reunião com todas as lideranças culturais do eixo Itaqui-
Bacanga que sentem orgulho da sua origem, que é o Anjo da Guarda.
Quando você diz: Vila Embratel, você complementa Anjo da Guarda;
Vila Isabel: Anjo da Guarda; Residencial Paraíso: Anjo da Guarda; Vila
Bacanga: Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda é a referência de todos
aqueles bairros. E ali nós vimos lideranças de todos os segmentos
sociais, desde o Jornal Itaqui-Bacanga, a Rádio Bacanga, segmentos de
Bumba Boi, segmentos de danças folclóricas e outras
representatividades. A juventude presente naquela reunião importante
que vai marcar as comemorações dos 50 anos do Anjo da Guarda. Eu
quero levar a minha palavra de apreço a todas aquelas lideranças com
as quais nos reunimos hoje pela manhã e que perante elas empenhamos
a nossa palavra de estarmos com eles nestas comemorações importantes
dos seus 50 anos de existência. Senhor Presidente, esta Casa, às senhoras
e os senhores deputados estão convidados também a se integrarem
àquelas festividades neste ano. O Prefeito Edivaldo Holanda Júnior
dando uma atenção toda especial para aquelas festividades. O orgulho
de ser Anjo da Guarda está expresso na fisionomia e na palavra de cada
líder ali representante e representado. A região que já pensou e já fez
movimento de ser independente com quase 300 mil pessoas, e hoje
falando outra vez em independência. E a gente explicando a importância
dessa região riquíssima, o maior celeiro de atores de artistas. Ali está a
maior Via Sacra do Brasil, porque a via sacra da Nova Jerusalém é da
rede globo, é global. São mais de 500 artistas da Globo, e ali não. São
artistas locais, pessoas humildes que fazem com o sentimento de
verdadeira paixão aquele trabalho que expressa um dos mais importantes
momentos da história cristã em todo o mundo nesses mais de dois mil
anos em que Jesus foi crucificado. Nós temos ali um veículo de
comunicação, como o Jornal Itaqui-Bacanga, orgulho deles e orgulho
também da nossa cidade de São Luís. Um órgão de comunicação
impresso que resiste ao tempo e que presta um serviço muito
importante para aquela comunidade e para nossa região Metropolitana,
quiçá o Maranhão. Rádios, como a Rádio Bacanga, que também prestam
serviços primorosos aos cidadãos daquela região do Anjo da Guarda.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui fica o nosso
abraço ao anjo, aos satélites, aos bairros, cerca de quase 70 que povoam
toda aquela comunidade. Parabéns pelos 50 anos que virão em outubro
e que Deus possa continuar abençoando a cada um dos moradores
daquela região. E que os anjos da guarda, enviados por Deus, possam
continuar guardando aquela comunidade. Muito obrigado, Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
Registro a presença da Senhora Secretária de Estado da Mulher,
Terezinha Fernandes, neste Plenário. Seja bem-vinda, Secretária.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, nosso
cordial abraço também à Secretária da Mulher, Deputada Terezinha
Fernandes, ao nosso Presidente da Câmara de Timon que hoje visita
também esta Casa, Presidente Wilma Resende. Mas, Senhor Presidente,
venho a esta tribuna destacar uma ação importante que aconteceu no
início da Semana Santa, na semana passada, no município de Coelho
Neto. Foi a inauguração do Viva. O Viva, na cidade de Coelho Neto,

traz cidadania a uma região importante do nosso Estado, porque ali
hoje Coelho Neto não é apenas uma cidade do interior do Estado, é
uma cidade que está se transformando em um polo regional. Ali
estiveram presentes várias autoridades, várias pessoas, inclusive o
Secretário de Direitos Humanos Francisco Gonçalves, além do Prefeito
de Afonso Cunha também que estava presente, pois pessoas de Afonso
Cunha também utilizam o serviço do Viva, tendo em vista que o Viva
está funcionando há quase um mês, com mais de 2.000 atendimentos
em apenas 30 dias, mostrando ali a necessidade daquele equipamento
público, além de também oferecer os serviços de RG, de título de
eleitor, de certidão criminal, oferece ali um espaço de cidadania. Hoje
os munícipes de Coelho Neto não precisam mais sair da sua cidade
para poder tirar um documento de identificação. Iguais a esses,
Presidente Othelino, são 50 em todo o estado do Maranhão, eram 05
no governo passado, ou seja, 1.000% no incremento de ações do Viva
em todo o estado do Maranhão. Hoje o povo maranhense pode ter a
certeza que sua dignidade está garantida, que sua cidadania está garantida
por meio desse equipamento. Mas isso não seria possível sem a parceria
institucional que o Governador Flávio Dino tanto preceitua e executa
no estado do Maranhão com os prefeitos, com os gestores municipais.
Porque assim como em Timon, assim como em vários outros municípios,
ali também há uma parceria com o prefeito Américo, com a Prefeitura
de Coelho Neto, com o município de Coelho Neto, tendo em vista que
14 servidores, os servidores que operam o Viva, em Coelho Neto, são
servidores do município de Coelho Neto gerando ali um investimento
mensal por parte da prefeitura de praticamente, ou um pouco acima,
de R$ 30 mil por mês para garantir direitos. E é assim que deve ser um
governo voltado para as classes sociais mais baixas, voltado para atender
a população, para dar direitos e dar dignidade. Então quero aqui registrar
meus parabéns ao prefeito Américo por mais essa parceria com o
Governo Flávio Dino, com o Governo do Estado, porque só assim
quem ganha é a população de Coelho Neto. Mas Senhor Presidente, eu
também quero destacar que ontem estive no município de Brejo
inaugurando outra ação importantíssima do Governo Flávio Dino, que
não existia e que agora existe, que é a Escola do Ensino Médio
Profissionalizante. Serão 26 até o final do ano entre unidades plenas e
unidades vocacionais do IEMA e, ontem, inauguramos mais uma
Unidade Plena. Dessa vez, no município de Brejo, um equipamento,
uma escola que estava abandonada, tive a oportunidade de há um ano
conhecer aquela escola, por meio de um pedido da vereadora Lúcia,
estivemos na escola, vimos a situação, fizemos requerimento,
acompanhamos, ligamos para o secretário, à época, Jonathan Almada,
e que já colocava que aquele prédio iria ser revitalizado e entregue de
volta ao povo do Maranhão, até porque não atende ali só apenas
municípios de Brejo, mas atende a região, inclusive ali é realmente uma
região que merece toda a atenção porque já temos outros equipamentos
de universidades públicas, como a UFMA, lá em Chapadinha, como o
campus lá de São Bernardo, e, dessa forma, transformarmos, sim,
aquele polo no desenvolvimento, como bem falou o ex-ministro Gastão
Vieira, temos o IFMA, lá em Coelho Neto, e temos uma região que
pode toda ser desenvolvida, temos ali o nosso Rio Parnaíba à margem
leste do nosso Estado e aí talvez muitos não entendiam a nossa luta
pela criação do Comitê da Bacia do Rio, porque por meio dessas
políticas a gente consegue potencializar, desenvolver a nossa região,
mas, sobretudo, conscientizar o nosso Estado e a nossa população da
importância desses recursos, mas sem a parte acadêmica nada funciona
e com muita fé e com muito esforço, daqui uns dias, aquela escola será
ainda mais equipada porque a iniciativa privada também tem que ajudar,
não adianta apenas nós servirmos de exploração às nossas terras, como
somos hoje, e a gente agradece também porque traz o desenvolvimento,
mas o plantio da soja no nosso Estado precisa também fazer a sua
contrapartida, investindo em laboratórios, investindo na nossa
juventude, gerando emprego, melhorando inclusive a genética da soja,
já temos hoje uma alta produtividade, até porque senão tivéssemos o
nosso Estado não estaria sido invadido por grandes empresários,
invadido no bom sentido porque traz realmente uma série de
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desenvolvimento. Mas com o desenvolvimento é preciso também deixar
uma compensação. E essa compensação, principalmente se faz
necessário na educação, na geração de empregos, no fortalecimento da
tecnologia, e é dessas políticas que nós precisamos desenvolver o
nosso Estado. Então, ressalto aqui os nossos parabéns ao governo
Flávio Dino, ao reitor Jonathan Almada, e a todos aqueles que fizeram
com que aquela Unidade Plena do IEMA em Brejo, pudesse ser
entregue, de verdade, àquela juventude que antes não tinha o
equipamento. Agora tem, muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, trago
novamente a esta tribuna um tema que esperamos passar a Semana
Santa para retomar com este tema aqui à Casa, que trata do Requerimento
que vou protocolar, na manhã de hoje, solicitando a instalação da CPI
para apurar o caso Cyrela, requerimento este fundamentado não só no
Regimento Interno da Casa, mas na Constituição do Estado e na
Constituição Federal. E o caso por ser muito bem determinado terá um
prazo de 120 dias para que possamos apurar as responsabilidades
daqueles, não só que representam os órgãos públicos, mas, sobretudo,
aqueles que representam a direção da Cyrela. Eles têm que responder
pelos erros ou pelos crimes que eventualmente cometeram contra o
povo do Maranhão. O Ministério Público está fazendo a sua parte a
partir de uma ação civil pública pela qual conseguiu um acordo e as
famílias estão sendo devidamente indenizadas. No âmbito da CPI, uma
situação que envolve mais de cinco mil moradores, uma situação que
envolve a população de São Luís porque, à medida que instalamos uma
CPI para apurar o caso, o nosso propósito é, não só apurar as
irregularidades no licenciamento, na construção dos empreendimentos,
mas também responsabilizar aqueles responsáveis de fato pela
construção do empreendimento para que situações como essa não
venham se repetir no estado do Maranhão. Quero aqui fazer a leitura
dos colegas parlamentares que assinaram este requerimento, foram 21
assinaturas, quero agradecer o apoio de todos os colegas. Inicio
agradecendo ao Deputado Bira do Pindaré, que foi o primeiro a aderir
ao requerimento, aos Deputados Roberto Costa, Edson Araújo,
Wellington do Curso, Rogério Cafeteira, Eduardo Braide, Vinícius Louro,
Fábio Braga, Léo Cunha, Marco Aurélio, Cabo Campos, Sérgio Vieira,
Júnior Verde, Francisca Primo, Paulo Neto, Valéria Macedo, Fernando
Furtado, Andréa Murad, Sousa Neto e Raimundo Cutrim. Como vou,
daqui a alguns minutos, dar entrada no requerimento, ainda está
disponível para aqueles que queiram assinar. Deputada Graça, V. Ex.ª
se manifestou a favor, mas infelizmente ainda não colhi a sua assinatura,
mas está a sua disposição e à disposição dos demais colegas. Espero,
assim como temos o apoio da maioria dos parlamentares desta Casa,
eu não tenho dúvida de que teremos o apoio da Mesa Diretora. Faço
esse registro da confiança que tenho na Mesa, ressaltando o trabalho
que tem tido à frente da presidência da Casa com o Deputado Othelino
que eu tenho certeza de que não medirá esforços para que esta comissão
não só se instale imediatamente, mas também dê todas as condições
para o bom funcionamento dessa importante CPI que vamos instalar a
partir de hoje e que será composta por pelo menos cinco deputados
representando os mais variados blocos. Obrigado, Senhor Presidente,
não só pelo tempo, mas também pelo apoio que Vossa Excelência tem
dado ao bom andamento dos trabalhos das comissões nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa e
galeria, servidores e povo do Maranhão. Senhor Presidente, para breves
registros, primeiro dizer que amanhã nós teremos a sessão especial

sobre a temática da Campanha da Fraternidade de 2018: “A Superação
da Violência”. Estarão presentes os representes da Arquidiocese de
São Luís, aqueles que coordenam a campanha na Arquidiocese. Também
convidamos os representantes do sistema de segurança pública do
Estado do Maranhão, os conselhos. Enfim, é um convite amplo para
fazer um debate de uma temática extremamente necessária, prioritária
e que está no topo das preocupações do povo brasileiro, do povo
maranhense que é a questão da segurança pública, a superação da
violência. Então, amanhã, nós teremos a Sessão Especial neste plenário,
às 11h. Em segundo lugar, Senhor Presidente, dizer, Deputado Edivaldo
Holanda, que nós entramos com um requerimento nesta manhã alinhado
com o pensamento de V. Ex.ª, que já expôs neste Pequeno Expediente,
um pedido de uma sessão solene em homenagem aos 50 anos do Bairro
Anjo da Guarda. Eu estive lá mais uma vez participando da Via Sacra.
Como todos os anos eu estou lá junto com aquela comunidade, há
décadas acompanhando a luta daquele povo, do grupo Grita, das
lideranças que se unem e fazem o maior teatro de rua do Brasil, que é
apresentação da Via Sacra no Anjo da Guarda. Então mais uma vez foi
um sucesso. Parabenizo o grupo Grita todos aqueles que participaram
mais uma vez dessa Via Sacra. E esse ano é um ano especial: 50 anos de
Anjo da Guarda. Eu acho que vale a pena as homenagens, mas,
sobretudo, as reivindicações que estamos encaminhando para o Governo
do Estado, para a Prefeitura, para os órgãos todos, para que a gente
possa ter mais benefício em favor daquela comunidade. O Mais Asfalto,
a reforma das escolas, a construção de novas unidades, a feira do Anjo
da Guarda, a maternidade, que é uma grande maternidade naquela região,
há muitos serviços para se fazer. E certamente isso estará na pauta
prioritária tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. E tem
sido uma reivindicação nossa, aqui permanente, em relação ao bairro
do Anjo da Guarda. Portanto teremos essa sessão solene, data a ser
confirmada, mas que certamente terá aqui a comunicação a todos os
parlamentares, à imprensa e à sociedade geral. Por fim, Senhor
Presidente, eu queria me reportar ao que já falou aqui o Deputado Zé
Inácio. Dizer que é muito importante que a gente dê consequência e
desdobramento ao pedido da CPI em relação ao caso da Cyrela. Foi
feita audiência pública aqui na Assembleia. Ouvimos o relato de dezenas
de moradores que expuseram as suas agruras, a sua agonia, toda a
situação de desespero que muitas famílias se encontram, porque foram
enganadas em razão de uma prática nefasta, de uma empresa que está
entre as maiores do mundo, que é a empresa Cyrela, na área da
construção civil. Então o que nós queremos é que haja uma investigação,
é que se encontre os responsáveis e que se puna. E a Assembleia pode
dar sua colaboração com uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Portanto, Deputado Inácio, quero dizer a V. Ex.ª que fui o primeiro a
assinar o pedido da CPI e conte comigo em relação à composição da
comissão, à condução dos trabalhos e aos resultados efetivos que essa
comissão pode produzir para que a Cyrela, assim como as demais
empresas do ramo, respeitem o povo maranhense. Hoje estamos falando
da Cyrela, mas a MRV está construindo aqui também em São Luís e é
a maior empresa da construção civil no ramo imobiliário, do Brasil, é a
MRV. Então nós queremos que elas venham, são muito bem-vindas,
mas queremos que elas respeitem o povo maranhense, o cidadão
maranhense e faça um serviço de qualidade para atender as expectativas
de nosso povo, que quando procura uma casa própria está procurando
realizar um sonho, porque é o sonho de muita gente ter uma casa
própria e por isso não podemos aceitar a frustração desse sonho. De
maneira que endosso o pedido da CPI, a instalação da CPI e estaremos
juntos nessa luta para que a Cyrela respeite o cidadão maranhense.
Senhor Presidente, eram essas as minhas palavras nesta manhã, a nossa
luta continua. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
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membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje a
esta tribuna e um motivo de muita tristeza, é para me solidarizar com
as vítimas do acidente, do último domingo, onde vitimou o cirurgião
vascular Rodrigo Braga, o anestesiologista Jonas Eloy da Luz, o
cirurgião José Kléber Luz Araújo e o piloto e policial civil Alfredo
Oliveira. Foi um acidente que repercutiu em todo o estado do Maranhão,
uma tristeza muito grande para o Estado e principalmente para a região
do Médio Mearim onde perdeu um grande médico. A cidade de Poção
de Pedras e mais precisamente o povoado Lucindo, perdeu o seu filho
ilustre que era o Dr. Jonas Eloy da Luz. É mais triste ainda, Senhor
Presidente, porque no domingo estivemos juntos, eu, o prefeito Jailson,
o prefeito Fred Maia, Raimundo Louro e todos os médicos na cidade
de Lima Campos onde nós, naquele momento, participávamos de um
rally naquela cidade. E adentrando na zona rural onde o Dr. Jonas Eloy,
ele tanto idealizou como organizava o maior rally do estado do
Maranhão, que era o Luncidolama. E naquele momento a gente vinha
tratando, lá na cidade de Lima Campos, sobre a organização do rally,
do apoio que nós iríamos dar àquela festividade, no povoado Lucindo,
e Dr. Jonas, um médico bem conceituado, apesar de todos os seus
afazeres também se preocupava muito com o rally do Lucindo. Era um
poeta, uma pessoa muito inteligente, onde fazia todo um social com as
pessoas do Estado do Maranhão e a gente fica muito triste. Eu venho
aqui emocionado tratar sobre este assunto, mas dizer que eu sei que
essas pessoas, esses médicos, o piloto estão em um lugar bem melhor,
é uma fatalidade, como foi colocado, um acidente muito grave que
repercutiu em todo o Estado do Maranhão e sei que as pessoas do
Médio Mearim, de Poção de Pedras sabem do grande homem que foi o
Dr. Jonas. Então, Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna me
solidarizar à família, dizer que é o momento de força, é um momento
em que os familiares diante dessa situação têm que seguir o percurso
da vida no momento desses, de dificuldade. São estas minhas palavras,
Senhor Presidente, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ordem do Dia.

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

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Solicitar a V. Exa. conferência de quórum, por gentileza.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Partido
Verde, em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós vamos apreciar a Proposta de Emenda Constitucional n.º
002/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, subscrita pela terça
parte dos deputados. Inscrito para discutir, o Deputado Wellington do
Curso, por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado.

Senhor Presidente, antes de iniciar, eu quero cumprimentar de forma
especial o Coronel Monteiro que se encontra na galeria. Clemisson e
Raniere. Coronel Monteiro, Selva. Coronel Monteiro, servimos juntos
no 24º Batalhão de Caçadores na época, que já passou 24º BIL, e agora
um sonho acalentado durante muito tempo, 24º Batalhão de Infantaria
de Selva, 24º BIS. Coronel Monteiro, seja bem-vindo à Assembleia
Legislativa, seja bem-vindo à Casa do Povo, que Deus abençoe o seu
projeto. Senhor Presidente, a polêmica que envolve o Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, principalmente as atribuições de
fiscalização, e essa PEC que ora tramita nesta Casa, na verdade vai
trazer um constrangimento futuro para a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Talvez a CCJ não tenha atentado para a
inconstitucionalidade, tanto vício formal, como vício material. Os
tribunais de Contas são órgãos de estrutura institucional e
constitucional, imbuídos da missão republicana e responsável pela
fiscalização. Nós não podemos agora tolher a fiscalização, prejudicar a
fiscalização. Eu tenho pautado o meu mandato na Assembleia Legislativa
pela seriedade, pela moralidade, pela transparência e pela fiscalização
dos atos públicos e é por isso que nós estamos defendendo o Tribunal
e Contas do Estado do Maranhão. A fiscalização, a moralidade está
prevista no Artigo 37 da Constituição Federal, e somos contra essa
PEC, inclusive chamando a atenção já dos demais pares para o
constrangimento que nós vamos passar no futuro. Então essa mesma
temática já foi debatida em outros estados, não floresceu, não
prevaleceu, não foi adiante. E a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão vai na contramão da fiscalização, vai na contramão da
moralidade. E nós somos conscientes dos absurdos que, às vezes, são
praticados na administração pública. Mesmo tendo legislação, tendo
leis rigorosas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas muitas vezes
passam por cima disso tudo e tentam fazer a vontade do administrador.
E na parte final do caput 73 da Constituição Federal de 88, que confere
ao Tribunal de Contas o poder regulamentar próprio dos tribunais do
Poder Judiciário, ou seja , constitui-se original lá em 88, ele conferia ao
Tribunal de Contas o poder de elaborar seu regimento interno e dispor
sobre a sua competência e funcionamento. Lá na Constituição de 88,
originalmente lá na Constituição de 88. E é digna de conhecimento e
legítima a Constituição atual do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, inclusive contra a expedição de atos regulamentares. E foi o
que aconteceu no final do ano passado. O Tribunal de Contas recebeu
uma representação do Ministério Público de Contas principalmente
pela quantidade de convênios, pela farra com o dinheiro público, pelas
festas com o dinheiro público. Festas estas patrocinadas em detrimento
do pagamento de salários de professores, de salários de servidores que
estavam atrasados. E a expedição de atos regulamentares orientando a
atuação do Poder Público Estadual e Municipal está compreendida no
poder de fiscalização do Tribunal de Contas, consistindo numa atuação
preventiva, compreendendo a fiscalização contábil, financeira e
orçamentária do Estado e dos Municípios quanto à legalidade,
legitimidade e eficiência, moralidade em consonância com os artigos 70
e 71 da Constituição de 88. Se não mostrasse, senhoras e senhores, a
forma explícita como foi consagrada até a atual competência na
Constituição, nós não poderíamos aqui invocar a teoria constitucional
dos poderes implícitos, já tendo sido reconhecida por pacífica
jurisprudência do STF. Então essa interferência da Assembleia
Legislativa na fiscalização, no nosso ponto de vista, vai trazer
consequências para a administração pública. E nós não podemos ser
inconsequentes nesse ponto. Nós somos representantes do povo e
nós temos duas atribuições básicas, que é de legislar e de fiscalizar.
Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, fiscalizar o Executivo. E a
PEC nº 02 de 2018 é claramente inconstitucional. E ressalta a
inconstitucionalidade informal como já ressaltei antes, pelo vício de
iniciativa, tendo em vista que, conforme ressaltamos acima, os Tribunais
de Contas gozam de autonomia administrativa. Eu destaco também a
inconstitucionalidade material. Então nós estamos incorrendo em dois
erros em um vício formal e um vício material, visto que o princípio da
separação dos Poderes e da vedação do processo do retrocesso, violando
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o limite implícito ao poder de reformar a Constituição, sendo
inadmissível um poder constituinte derivado reformador. Então nós
temos um vício formal e um vício material. Nós estamos extrapolando
as nossas atribuições, isso vai ser questionado. O Tribunal de Contas
do Maranhão vai questionar. Nós seremos constrangidos em todo o
Brasil. Nesse sentido cito os seguintes precedentes, ADIN n.º 3.223,
relatado pelo Ministro Dias Toffoli, do Tribunal Pleno, e também pelo
Ministro Eros Grau. E relatado pelo também pelo Ministro Celso de
Melo em 19 de dezembro de 1994. Então chamo atenção dos senhores
deputados, porque na verdade precisamos ter sim elementos,
mecanismos para principalmente barrar a farra com o dinheiro público.
E principalmente a farra com o dinheiro público em detrimento do
pagamento de salário de servidores, de professores, porque foi o que
aconteceu no último Carnaval. Se não tivesse tomado essa medida,
pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, algumas Prefeituras
teriam feito o Carnaval devendo salário de servidores. Cito aqui
Cururupu, por exemplo. Então alguns municípios tiveram que se
adaptar, tiveram que se adequar. Nós não podemos permanecer,
senhoras e senhores, com a política do ‘pão e do circo’. A política do
pão e do circo. Deputado César Pires, V. Ex.ª que é um deputado
centrado, que tem toda nossa admiração, nós não podemos permanecer
na política do pão e do circo. Da mesma forma trago dos municípios
para o estado do Maranhão, fazer a farra com o dinheiro público, fazer
a festa com o dinheiro público em detrimento do pagamento do salário
de um servidor. Uma Prefeitura que está com dois, três meses com
salário atrasado de servidor, mas faz festa de Carnaval, faz Festa Junina.
O pai de família no interior que teve o seu carro apreendido, por
exemplo, porque estava com salário atrasado. Nós temos os mais
variados relatos, são mais de 500 relatos. Senhoras e senhores, nós não
podemos retroceder. E apelo para a consciência, das senhoras e senhores,
para o retrocesso que estamos dando e, principalmente, pela moralidade
do serviço público. Nós devemos prezar pela moralidade do serviço
público, devemos pesar as nossas consciências. Senhoras e senhores,
Deputado César Pires, ontem levaram os negros e eu não me importei
e eu não fiz nada. Agora, eles levaram os operários, eu também não me
importei, eu não era operário. Agora estão também levando os
desempregados, mas como não sou desempregado eu também não me
importei. E por último estão levando os miseráveis, como também não
sou miserável, eu não me importei. E agora? E agora estão me levando,
como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É
assim que vamos fazer na administração pública? Onde estão os
preceitos do artigo 37 da Constituição Federal de transparência, de
moralidade? Nós devemos prezar pelo mínimo, pelo básico, pela
moralidade do serviço público. E o apelo que estou fazendo aqui, é um
apelo pela moralidade da administração pública, tão carcomida, tão
deteriorada, de péssimos gestores, de péssimos administradores. E
nós não podemos retroceder, deputado Edilázio Júnior, as nossas
consciências não permitem. E eu vou apelar para a consciência dos
demais pares, em primeiro lugar, vou apelar para a consciência dos
demais pares, pela moralidade no serviço público. Segundo, deputado
Júnior Verde, eu vou apelar para os dois vícios de inconstitucionalidade,
inconstitucionalidade formal e vício de inconstitucionalidade material.
O legislador derivado passando por cima do legislador originário. Vamos
mudar a Constituição de 1988? Ok, vamos convocar uma nova
Constituinte então. Senhoras e senhores, isso é um retrocesso. E pela
moralidade no serviço público votamos contra essa PEC, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 03 de abril de 2018. Era o
que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, nós vamos iniciar a votação da PEC.
Peço que libere o painel. Senhores Deputados, o painel está sendo
liberado, só para orientar os Deputados que forem favoráveis à PEC,
de autoria do deputado Júnior Verde, deverão votar SIM; os deputados
que forem contrários deverão votar NÃO. Nós vamos encerrar a
votação. Algum deputado ainda não votou? Deputado Rogério

Cafeteira. Encerrada a votação. Peço que libere o painel. PEC aprovada
com 25 votos sim, 03 abstenções, 01 voto não. A matéria vai a segundo
turno. Projeto de Lei de Conversão 003/2018, de autoria da CCJ, que
dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de educação, Ciências
e Tecnologia, IEMA, e dá outras providências. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Medida Provisória 271/2018, de autoria do
Poder Executivo, que altera a Lei 10.583, do dia 24 de abril, e institui
a Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde
do Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.
Parecer da CCJ ao Projeto de Lei 027/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo, que dispõe sobre a instituição da Semana de Combate à
Pedofilia no âmbito do Estado do Maranhão. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 267/2017, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho. O Deputado está ausente.
Projeto de Lei n.º 028/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira.
Altera os vértices de que trata o art. 1º da Lei 2.171/2014, de 12 de
dezembro de 2014, que cria no estado do Maranhão o Parque Estadual
Marinho “Banco do Tarol” e dá outras providências. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela
Ordem, Senhor Presidente, Deputado Adriano Sarney. Votei contra
esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano Sarney votou contra o Projeto de Lei n.º
028/2018. Projeto de Lei n.º 039/2016, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui o dia estadual sobre a conscientização
da Síndrome de Down. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 049/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Aliás, vai a 2º turno, Deputado Wellington.
Projeto de Lei n.º 060/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 048/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende. (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 052/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto. (lê) Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Os dois Projetos de Resolução vão para a promulgação.
Projeto de Resolução Legislativa nº 011, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira. (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 012, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Ambos vão a segundo turno. Requerimentos à deliberação
do Plenário. Requerimento nº 101 e 111, de autoria dos Deputados
Sérgio Frota e Valéria Macedo, que requerem, depois de ouvido o
Plenário, sejam registrados nos anais da Casa votos de congratulações
à população do município de Balsas pela passagem do seu 100º
aniversário ocorrido em 22 de março. Deputado Vinícius Louro pede
aos autores autorização para se subscrever. Deputado Zé Inácio
também. Deputado Sérgio Frota e Deputada Valéria, V. Exas. autorizam
a subscrição? Com a permissão dos autores, os Deputados Vinícius
Louro e Zé Inácio subscrevem o Requerimento. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 106/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 115/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em
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votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 117/2018, de autoria do Deputado Max
Barros. Embora o deputado esteja ausente, já tem mais de 03 sessões,
então vamos apreciar. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação da Mesa: Requerimento n.º 121/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. (lê). Deferido. Requerimento n.º 122/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê).

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Senhor Presidente, eu gostaria de requerer ao Deputado Wellington do
Curso, que eu pudesse subscrever esse Requerimento? O Dr. Jonas era
uma pessoa muita querida da minha família e gostaria de também
subscrever esse Requerimento.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Eu também
gostaria de subscrever, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, o deputado Vinícius Louro também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª permite que os deputados que
desejarem? Todos os deputados presentes, pelo que vejo, querem
subscrever o Requerimento de V. Ex.ª. Nós apreciaremos os
Requerimentos n.º 122/2018, que se trata de mensagem de pesar relativa
ao médico Jonas Eloy, assim como o 123, que é relativo ao falecimento
do piloto, o policial civil Alfredo Oliveira Barbosa Neto, assim como
do médico José Kléber Luz Araújo e também do médico Rodrigo
Capobiango Braga, todos os 04 relativos à mesma tragédia. O
Requerimento n.º 126/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
também é no mesmo sentido. Em discussão. Em votação. Aliás, é pela
Mesa. Como votam os deputados? Aprovados os Requerimentos n.º
123, 124 e 125/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
subscrito pelos deputados presentes à Sessão e também o Requerimento
n.º 126/2018 de autoria do Deputado Júnior Verde. Deputado Cabo
Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – O senhor já
me deu a resposta, eu queria só subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registrem a subscrição do Deputado Cabo Campos. Os
deputados que queiram subscrever o requerimento, ele está à disposição
na Mesa para que V. Exas. possam assinar.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Independente. Declina.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Braide. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington? Deputado Wellington ou Deputado
Braide? Deputado Wellington do Curso, por sete minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, em seguida, eu peço tempo pela Liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em seguida, o Deputado Rogério Cafeteira, pela Liderança do
Governo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
nós temos recebido muitas solicitações, muitos pedidos de intervenção,
de ajuda, e, alguns casos de denúncias, sobre a saúde no Estado do
Maranhão. Nós recebemos no mês passado a solicitação, de ajuda, de
apoio, de uma mãe que estava com a criança internada no Juvêncio
Matos e que a criança com um ano e cinco meses havia ingerido soda
cáustica, já estava com um ano e oito meses e aguardando tratamento
no Juvêncio Matos e é um fato conhecido de todos, nós trouxemos à
tribuna desta Casa e que tomou proporções que nós não gostaríamos,
até porque quando eu fiz o pedido, eu não fiz em tom de denúncia, fiz
uma solicitação, fiz um pedido e descampou para uma discussão
desnecessária. E, naquele momento, a mãe teve que desqualificar, teve
que descaracterizar, teve que desmentir o Governo do Estado que não
havia dado apoio até aquele instante àquela senhora. E não tem nada
mais deprimente, humilhante, uma pessoa que precisa da saúde pública,
ela precisa de uma intervenção de alguma autoridade, seja ela para ter
um atendimento na saúde ou para conquistar uma vaga, um cargo
seletivado na saúde. Não tem nada mais humilhante. As duas situações
são constrangedoras. Se você precisa da saúde pública e ter que contar
com um vereador, com um secretário, com um deputado, com alguém
que possa conseguir a transferência de leito, alguém que possa ajudar
e, principalmente, em um momento de agonia, de dor, de angústia, de
vários problemas que perpassam a vida do ser humano, o pior momento
é o momento de dor, de sofrimento, de enfermidade e ainda ter que
suplicar pelo apoio de algum tipo de autoridade para que possa ter
acesso pleno à saúde. É lamentável que isso ocorra nos dias de hoje.
Hoje pela manhã, eu falei com a Dona Aline Priscila. Preste muito bem
atenção no tom e no teor do meu pronunciamento. Não estou fazendo
denúncia. Hoje mantive contato com a Senhora Aline Priscila e ela
confirmou que não recebeu ajuda do governo do estado até agora. Eu
tenho aqui uma foto do Governador Flávio Dino abraçado com a mãe
da criança chorando, com a mãe da criança, dizendo que o governo do
estado ia dar todo apoio à criança, eu tenho aqui em minhas mãos uma
carta que na verdade podia ter sido escrita pela criança, mas induzida
pela mãe, induzida pela família. Cartinha do pequeno Davi: Oi, como
já sou tão popular e todos já me conhecem, eu sou o Davi, tenho
minha cara metade que é o meu maninho Mateus. Sabe, nesse momento,
estou longe dele, mas eu e ele sabemos que é preciso para que possamos
ficar juntos por muito tempo ao longo da nossa vida brilhante que
vamos ter pela frente. Muitas vezes, não entendo o porquê de tantas
viagens, mas a minha mãe já me disse que é para eu ficar bem. Hoje
estamos numa cidade chamada São Paulo, vim buscar a minha tão
sonhada cura, preciso ter essa qualidade de vida. A criança pequena,
Davi Lucas, tem má formação congênita na coluna vertebral e precisaria
de uma cirurgia que gira em torno de R$ 145 mil. Estava fazendo
vaquinha na internet para conseguir fazer essa cirurgia. A cartinha da
criança continua fazendo um desabafo. Eu sonho em não ficar mais
com meu corpinho tão cansadinho por causa de uma crise convulsiva
forte. Eu sonho com os meus pezinhos lindos sem estarem tortos.
Sonho em vencer essa cirurgia como um verdadeiro herói. Eu seu sei
que é Deus o verdadeiro herói. Eu sei que Deus é fiel na minha vida,
porque a minha mãe já me falou isso e eu entendi. Ah! Eu gostaria
também de mencionar um pouco da minha revolta. Ao mesmo tempo
em que estamos muito felizes, estamos tristes porque sabemos que nos
encheram de esperança de uma ajuda que poderia ser feita de imediato,
mas simplesmente no mundo existem pessoas que brincam com o
sonho dos outros, e não sou apenas uma criança. Ah, Senhor
Governador do Estado do Maranhão, não recebemos essa ajuda,
mas nós estamos aqui firmes e fortes. Eu vou, assim, fazer a minha
cirurgia amanhã. Eu vi a luta da minha mãe, do meu pai e de muitas
pessoas que me amam. E quer um conselho, Senhor Governador?
Não brinque com a meta de vida de ninguém. Eu tenho certeza de que
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você se sentiria muito bem com pessoas que tivessem feito parte da
minha linda história de superação, mas Deus é Deus e ele não me
desamparou. Senhor Governador do Estado do Maranhão, não
recebemos essa ajuda, nós estamos aqui firmes e fortes e um conselho:
não brinque com a meta de ninguém. Não tem nada pior do que dar
esperança a uma pessoa... E mais uma vez olhem o tom do meu discurso.
Quero solicitar hoje ao Governador Flavio Dino, ao Secretário de Saúde,
se é que ainda possa fazer alguma coisa, ou pelo menos esclarecimento
para s sociedade. O Governador foi lá, se abraçou com a mãe da criança,
que seria solidário e iria ajudar, não como Governador Flávio Dino,
mas o Governo do Estado como instituição, o Governo do Estado.
Saúde para todos, estabelecido lá na Constituição de 88, Deputado
Edilázio, é dever do Estado, simples, básico. E principalmente ele teve
contato com a mãe da criança, se comprometeu. E a mãe da criança faz
um desabafo que não foi atendida até o presente momento. E assim
como essa mãe de uma criança, muitos maranhenses perderam a
esperança no Governo do Estado. Confiaram no Governo do Estado,
confiaram em uma mudança que não veio. E em um passado não tão
distante, em que se abominava a velha prática política, criticava-se e
abominava-se a velha prática política e ocorre da mesma forma. Senhor
Presidente, para concluir, volto a repetir: Não fiz uma denúncia,
mencionei uma situação. E solicito ao Governo do Estado que possa
estender a essa mãe e a essa criança que ainda está em São Paulo. Falei
com ela agora pela manhã e confirmei. Não estou sendo leviano, liguei
para a senhora Aline e confirmei. E ela disse que até hoje não recebeu
nenhuma ajuda do Estado. E o Governador esteve com ela e disse que
ia ajudá-la. Estou fazendo uma cobrança pela mãe da criança. Mas,
Senhor Presidente, eu sei que o tempo já é exíguo, o tempo já esgotou,
mas eu aproveito o final do meu pronunciamento solicitando o
pronunciamento do Governo do Estado referente à denúncia que
fizemos ontem. E uma denúncia gravíssima que eu aguardo o
pronunciamento e o posicionamento do Governo do Estado antes que
façamos a representação no Ministério Público Estadual, Ministério
Público Federal e na Polícia Federal. Um cargo de confiança na saúde
do Estado do Maranhão, ele mesmo compra e ele mesmo paga. Ele
compra como diretor, ele compra como instituição e paga como
instituição? Então há um conflito que nós conseguimos compreender.
E há a necessidade de esclarecimentos por parte do Governo do Estado
com relação à situação estranha e vários crimes, desde prevaricação,
falsidade ideológica e a possibilidade, inclusive, de corrupção na saúde
do Estado do Maranhão. Muito embora, em três anos e três meses do
Governador Flávio Dino, não temos conhecimento de nenhum tipo de
investigação na saúde do Estado do Maranhão, de corrupção no Estado
do Maranhão. As duas investigações foram feitas por órgão externo,
pela Polícia Federal, que apontou fraude, desvios de recursos, corrupção
na saúde do Maranhão. Estamos diante de mais uma denúncia que é, no
nosso ponto de vista, é gravíssimo. E solicitamos esclarecimentos por
parte do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde do Estado do
Maranhão. O nosso papel, o nosso dever de fiscalizador, fiscalizar as
ações do Executivo e a aplicação dos recursos públicos. E solicitamos
esclarecimentos do Governo do Estado com relação a essa situação do
macrorregional de Pinheiro. Era o que eu tinha para o momento, Senhor
Presidente. Que Deus seja louvado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos,
sem apartes, pela liderança do Governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu até gostaria de não tratar desse
assunto, mas infelizmente o Deputado Wellington vem aqui,
reiteradamente, a fazer ataques embasados em documentos falsos no
que tange essa questão do Hospital de Pinheiro. Eu sempre digo aqui
que é importantíssimo o papel da oposição, Deputado Sérgio, para
que fiscalize, para que aprimore projetos enviados pelo Executivo,

mas temos que ter o cuidado, e aqui já falei isso ao colega Wellington
por quem tenho grande apreço, e não me sinto feliz, deputado, de subir
aqui para fazer essa crítica sobre V. Exa. Mas eu gostaria de esclarecer,
e espero que V. Exa. possa, após minha fala, poder comprovar.
Atualmente os diretores de hospitais regionais e de UPAs, mantidas
pelo estado do Maranhão, recebem sua remuneração, deputado, pelos
Institutos, não mais como funcionários do Estado. A acusação que V.
Ex.ª fez ao diretor do hospital macrorregional tem um fato muito grave.
V. Ex.ª apresentou notas fiscais falsas para fazer essa acusação. O
diretor do hospital não é o proprietário, é um dos sócios, como quase
todos os médicos que hoje trabalham para a rede pública recebem por
meio de empresas ou de cooperativas. Isso é uma prática usual, legal.
Até porque se não fosse, quase todos os médicos que hoje trabalham
na rede estadual estariam infringindo a lei. Então, deputado, eu queria
só que V. Ex.ª tivesse mais cuidado ao fazer denúncias para que V. Ex.ª
não caia no descrédito. Porque a denúncia feita por V. Ex.ª foi leviana
no momento em que V. Ex.ª apresenta notas falsas. As notas dessa
empresa, que foram apresentadas e atestadas pela Secretaria de Saúde,
não são as que V. Ex.ª encaminhou e que foi divulgado em um blog.
Então V. Ex.ª tem que ter cuidado, até por ser um deputado, por ser um
representante do povo para que V. Ex.ª tenha mais cuidado na hora de
fazer uma denúncia. Não existe nenhuma ilegalidade, essa é a forma
usual de pagamento de todos os diretores da área de Saúde do Estado,
como da grande maioria dos médicos que recebem ou por empresas, ou
por cooperativas, ou por associações. Então, deputado, Vossa Excelência
faz seu papel, é importante que o faça, mas eu acho que tem que ser
feito de maneira responsável, Vossa Excelência tem reiteradas vezes, e
eu já postei inclusive em redes sociais, Vossa Excelência usa muito,
Vossa Excelência insiste em falar de inconstitucionalidade. E aqui eu
vou voltar para um assunto: Vossa Excelência insiste nessa questão de
IPVA. Deputado, repito, mais uma vez, a Assembleia Legislativa do
Maranhão não tem competência para legislar sobre esse assunto, muito
menos para questionar apreensão. Eu queria que Vossa Excelência, já
falei isso várias vezes, de um único Estado do Brasil onde essa lei seja
diferente, até porque seria impossível, deputado, essa Lei é federal,
então eu só pediria aqui, mais uma vez, que Vossa Excelência tenha
mais cuidado nas suas denúncias para que não caia no descrédito,
Vossa Excelência parece muitas vezes uma metralhadora giratória. Vossa
Excelência faz acusações e depois não dá prosseguimento, joga no ar...
Eu já lhe disse e faço não é com satisfação, deputado, porque eu tenho
carinho por Vossa Excelência, de verdade, e sei que V. Excelência é um
homem trabalhador, lutador, mas faço aqui como amigo uma sugestão:
Que Vossa Excelência, é lógico que todo o governo e o nosso não será
diferente, existem falhas e nós estamos aqui prontos para corrigi-las,
mas peço que Vossa Excelência faça de forma mais responsável e com
fundamentos realmente legais. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso, Tempo da Liderança
do Bloco Independente, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - O Deputado Adriano já está pela Liderança do
PV. Deputado Adriano pela liderança do PV, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados e Deputadas, galeria, funcionários da Assembleia, imprensa,
telespectadores da TV Assembleia, Internautas. Subo hoje a esta
Tribuna para pontuar um Projeto de Lei enviado pelo Executivo que
chegou ontem a esta Casa, é o Projeto de Lei n.º 063/2018, que solicita
à Assembleia Legislativa autorização para a contratação de dois
empréstimos em moeda estrangeira. Um de setenta e sete milhões
seiscentos e cinquenta e dois mil dólares, tomado ao Banco de
Desenvolvimento da América Latina - CAF e outro no valor de setenta
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milhões oitocentos e seis mil dólares, tomado pelo Banco New
Development - NDB, esses dois empréstimos somam cerca de cento e
cinquenta milhões de dólares, o que é convertido em moeda nacional,
cerca de quinhentos milhões de reais que será tomado pelo Governo do
Estado nesses bancos internacionais em moeda estrangeira. Mais uma
vez, venho pontuar o risco do câmbio, que é um risco muito grande, e
também o motivo e a transparência pelo qual esse recurso vai ser
utilizado, o Governo Flávio Dino já tomou mais de dois bilhões de
reais em empréstimo, sendo que para esse empréstimo foi em moeda
estrangeira e agora vem a esta Casa solicitar mais de R$ 500 milhões,
cerca de 150 milhões de dólares, em um novo empréstimo. Mais uma
vez o governo do estado não dá a transparência devida da taxa de juros,
prazo de pagamento, não dá informação precisa em que esse recurso
será investido. Então, mais uma vez, Senhor Presidente, eu venho a
esta tribuna para solicitar do governo do estado maiores detalhes.
Aqui, numa breve explanação do governo do estado, coloca-se apenas
que esse recurso vai prover melhores condições de trafegabilidade na
Rodovia MA-006. Eu mesmo já passei por aquela rodovia que necessita
de uma obra de grande tamanho, mas colocar 500 milhões de reais em
uma MA, nós precisamos saber os detalhes disso. Nós precisamos
saber onde esse recurso vai ser investido, que é o recurso que será pago
pelo povo do Maranhão. Então mais uma vez, Senhor Presidente,
venho aqui só para pontuar e dizer que entrarei com um requerimento
na Mesa solicitando uma audiência pública convidando aqui os
secretários de governos responsáveis por esse empréstimo para que
eles venham dar maiores explicações em relação a esse empréstimo
antes que nós, deputados, pudéssemos votar. É necessário dar
transparência a esse processo. Mais uma vez o Governador Flávio
Dino está tomando empréstimos altos em moedas estrangeira e
precisamos saber para onde esses empréstimos vão, nós precisamos
ter maior transparência em relação a esse grande empréstimo de R$
500 milhões que o governo do estado do Maranhão pretende fazer em
ano eleitoral. Então, Senhor Presidente, essas são as minhas palavras.
Em breve a Mesa receberá um pedido de audiência pública e espero
que aqui aqueles que são responsáveis por colocar em pauta os projetos
de lei tenham a paciência para esperar que esta Casa possa discutir e
debater em detalhe nas suas comissões esse projeto de lei que solicita
autorização para esse empréstimo de meio bilhão de reais. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa? Ausente. Partido Verde. Deputado Edilázio? Ausente. Bloco
Parlamentar Democrático. Deputado Vinicius Louro. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa. Deputado Zé Inácio,
dez minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Fábio Macedo, que ora preside esta Casa,
senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa. Subo mais uma vez
a esta tribuna, Deputada Graça Paz, para falar de um assunto que em
meu ver mexeu bastante com o tabuleiro político, que foi o movimento
feito pelo Deputado Waldir Maranhão de pedir de forma corajosa, de
forma altiva na última segunda feira, pedir filiação ao Partido dos
Trabalhadores. Partido que muito nos orgulha de estar representando
aqui na Assembleia. Partido em que nós temos mais de 20 anos de
caminhada. Partido que... Foi o único partido que nós já fomos filiados
na vida. Partido que nós ajudamos a construir. E partido que deu, levou
muita esperança ao povo brasileiro e, sobretudo, àqueles mais humildes,
àqueles mais pobres que, historicamente, foram excluídos do processo
de desenvolvimento econômico e social do nosso país, deu a
oportunidade que as políticas públicas do nosso governo, tanto do
Presidente Lula como da Presidenta Dilma, chegasse a todos os cantos
dos mais longínquos que fossem do país a fora. E o Deputado Waldir
ele pede filiação, decide se filiar ao PT no momento em que o país
enfrenta uma grave crise econômica, uma grave crise política e social,

em que a democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados
a duras penas pelo povo são aniquilados por um governo ilegítimo,
por um governo golpista. O Deputado Waldir, inclusive, tentou evitar
o golpe quando se posicionou contra o impeachment a favor da
Presidenta Dilma e depois, logo em seguida, na medida que exercia a
Presidência da Câmara dos Deputados, teve o ato corajoso sob a
orientação jurídica de alguns companheiros do Partido dos
Trabalhadores, sob a orientação jurídica do Governador do Estado,
que é um jurista respeitado nacionalmente, e tentou anular o golpe. E,
segundo as palavras do Deputado Waldir, não se consolidou porque na
outra Casa, na Câmara Federal, o senador Renan Calheiros não teve a
mesma coragem de garantir que aquele ato fosse anulado. Então diante
desse quadro nacional que ora me reportei, diante do momento difícil
que o Partido dos Trabalhadores passa no Brasil, em que a grande
mídia, os meios de comunicação como a Rede Globo, revista Veja, o
judiciário, o braço político do judiciário criminaliza o Partido dos
Trabalhadores, persegue a nossa maior liderança. Na verdade, a maior
liderança popular da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Nesse momento de dificuldade, o Deputado quer vir fazer fileiras no
Partido dos Trabalhadores. E não tem porque eu, como um militante
político do Partido dos Trabalhadores, não só como deputado, mas
como militante que visa o fortalecimento do PT no estado, não abraçar
também essa causa, essa filiação do Waldir ao Partido dos Trabalhadores.
Momento difícil que vivemos. Amanhã será o julgamento do habeas
corpus do Presidente Lula, que acredito e tenho a confiança. Não só a
torcida, mas a confiança devido o Presidente Lula não ter cometido
crime, eu acredito que amanhã ele terá uma decisão favorável, porque
vai prevalecer o entendimento constitucional de que a presunção da
inocência é um regramento jurídico basilar da nossa Constituição e que
tem que valer para todos os cidadãos brasileiros.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Zé Inácio, um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – E quero dizer mais,
Deputado Vinícius, antes de eu conceder o aparte, nós estamos filiando
o Deputado Waldir Maranhão ao PT, para ser uma opção na chapa
majoritária do governador Flávio Dino. Essa tese eu defendi nas
instâncias partidárias e todo o processo do PED que elegeu a nova
diretoria do Partido dos Trabalhadores. Vamos apoiar sim o Governador
Flávio Dino, mas o PT, pela importância que tem no estado do
Maranhão, pela importância que tem e representa a figura do Presidente
Lula para contribuir em qualquer chapa majoritária, não tem por que o
PT não fazer parte da chapa majoritária do Governador Flávio Dino.
Eu sempre disse isso no meu discurso por onde andei Maranhão afora,
é importante dizer além de tudo isso, nós somos o Partido mais
importante da base do Governador Flávio Dino. Nós temos o maior
tempo de televisão e que o tempo de televisão tem sua importância
que qualquer político, por mais conhecimento elementar que tem da
política, sabe que isso representa e não dá para ao invés de usar o
nosso tempo de televisão, para fortalecer o nosso Partido, a gente dar
o nosso tempo de televisão para eventualmente ser usado por quem
votou a favor do golpe, votou contra a Presidenta Dilma. E é nesse
sentido que a filiação do Deputado Waldir e o apoio que daremos firme
e forte, aí sim eu falo como deputado, governador Flávio Dino tem e
terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos abrir
mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente e
contribuirá fortemente na reeleição do Governador Flávio Dino, tendo
um nome na chapa majoritária que possa vir a ser o Deputado Waldir
Maranhão. Por quê? Porque ele não é um estranho à base do governo,
pelo contrário, ele é um dos nomes que publicamente o governador diz
que é um dos pré-candidatos a Senado. Então ele vindo para o PT
acredito que ele se fortalece, ele vindo para a chapa majoritária com o
apoio do governador, com o apoio de Lula ele passa a ser um dos
candidatos mais competitivo ao Senado dos que estão aí colocados. É
nisso que acredito, é nisso que confio e é por isso que talvez que alguns
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temem a ida do Waldir Maranhão para o PT, porque certamente ele
será um dos nomes certos no Senado Federal a partir do ano que vem.
Deputado Vinícius Louro com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Zé Inácio, primeiramente, quero agradecê-lo pelo aparte,
parabenizar V. Exa. no seu pronunciamento e eu faço parte do PR, mas
fico feliz pelo reconhecimento, principalmente dessa filiação do
deputado Waldir Maranhão ao Partido dos Trabalhadores. Naquele
momento, quando Waldir assumiu a Presidência da Câmara e se
posicionou contra o impeachment, eu vi muitos integrantes do Partido
dos Trabalhadores parabenizando o gesto naquele momento do
Presidente da Câmara, que era o deputado Waldir Maranhão, dando
total apoio ao deputado Waldir Maranhão, e o deputado entendeu
naquele momento que era o momento em que o Brasil estava passando
por um golpe. Muitos desses integrantes que hoje fazem parte do
Partido dos Trabalhadores reconhecem esse ato de coragem do deputado
Waldir Maranhão. Naquele momento, deputado Zé Inácio, eu também
vi muita gente, a mídia nacional, vamos dizer assim, detonando com a
pessoa do deputado Waldir Maranhão, muitas pessoas que naquele
momento não entendiam que aquilo ali era um golpe, também detonando
com o deputado Waldir Maranhão. E, hoje, essas pessoas veem
realmente o que aconteceu no nosso Brasil, foi um golpe. E hoje apoiam
Waldir Maranhão e apoiam aquele gesto do deputado Waldir Maranhão
que foi contra o Impeachment. Então eu fico muito feliz e acho justa
essa filiação do Deputado Waldir Maranhão ao Partido dos
Trabalhadores e vejo, ainda mais, um reconhecimento desse ato de
coragem por todos os integrantes do Partido dos Trabalhadores com o
Waldir Maranhão filiado ao PT. Então o parabenizo por (...). Acho que
está com defeito aqui os microfones da Casa, mas parabenizo V. Ex.ª
por trazer essa questão à Assembleia Legislativa, ao povo maranhense
e tenho certeza, e não tenho dúvida, que Waldir Maranhão vai honrar
por esse apoio, vai honrar a ideologia do Partido dos Trabalhadores,
porque sei que Waldir Maranhão é uma pessoa de compromisso e de
coragem.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Obrigado pelo
aparte, Deputado Vinícius Louro. Só afirmando que eu estaria muito
mais, talvez muito mais feliz aqui, anunciando que a possibilidade de
ter um dos nossos companheiros históricos do Partido dos
Trabalhadores sendo o nome que pudesse vir a ser apreciado para
compor a chapa majoritária do Governador Flávio Dino, nomes que
têm história de luta, nomes que contribuem com o Governo Flávio
Dino, que é o caso do Chico Gonçalves, da Terezinha, do companheiro
Márcio Jardim, que era o nosso nome para o Senado, Deputado Zé
Carlos, mas, infelizmente, nenhum dos históricos teve a receptividade
para discutir um desses nomes na chapa majoritária, como o Deputado
Waldir é um dos nomes que abertamente se dizem tanto por parte do
PCdoB como do próprio governador, que é um dos nomes possíveis
de compor a chapa majoritária, eu não vejo nenhuma contradição nisso,
pelo contrário, nós estamos buscando uma alternativa para que não só
o Waldir venha a ser um dos senadores, mas que venha a ser um
candidato a senador pelo PT. Quero concluir de vez, Senhor Presidente,
dizendo que na luta para que possamos ter um estado de bem-estar
social como já promoveu o PT nos seus primeiros governos, no governo
Lula e no governo Dilma, por meio de programas como Bolsa Família,
Prouni, Minha Casa Minha Vida, Ciências sem Fronteiras e tantos
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado
Federal, pessoas comprometidas com esse tipo de projeto, por isso
que nós lutamos para ter um senador do PT na chapa de reeleição do
Governador Flávio Dino. Muito obrigado pela tolerância do tempo.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
eu utilizo novamente a tribuna desta Casa, mas não vou polemizar o
tema até porque o Deputado Rogério Cafeteira já não se encontra mais
na sessão desta manhã, mas só para destacar alguns pontos do
pronunciamento do Deputado Rogério Cafeteira com relação à denúncia
que fizemos e fazemos do parlamento estadual com muita
responsabilidade, com muito respeito e com muito apreço. Não só
com o mandato, mas também com os demais pares, nós nunca
levantamos a nossa voz contra nenhum par, contra nenhum deputado
desta Casa. Não só respeito todos os deputados, como todos também
são testemunhas de que eu sou um dos últimos a sair desta Casa, um
dos últimos a sair da sessão e, na maioria das vezes, quase que na
totalidade, eu acompanho o pronunciamento de todos de forma
respeitosa, ouço o pronunciamento de todos, dou conta de todos os
pronunciamentos que acontecem nesta Casa diariamente pela forma
respeitosa como eu trato os deputados e acompanho o pronunciamento
de cada um. Todos os dias eu acompanho de forma respeitosa e atenciosa
a fala de todos os deputados e sou um dos últimos a sair. Eu uso a
tribuna desta Casa, uso o mandato de deputado estadual com muita
seriedade e com muita responsabilidade e todas as vezes que fizemos
denúncias nós levamos à frente sim. O Deputado Rogério Cafeteira
disse que não levamos à frente, ele disse que as notas são falsas, mas,
Deputado Rogério Cafeteira, nós vamos solicitar o apoio da Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Maranhão e vou representar na
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, no Ministério
Público Estadual, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal,
para que possam averiguar, investigar se procedem as denúncias. E se
por ventura não procederem, eu virei à tribuna desta Casa e faço o
reconhecimento. Mas estarei protocolando a denúncia, porque no nosso
ponto de vista é gravíssimo a pessoa que compra ser a mesma que paga
e a que vende é a mesma que compra. É uma denúncia gravíssima e,
mais uma vez, de um governo que não é transparente. Mostrem-me
aqui uma investigação do Governo do Estado na Secretaria de Saúde do
Estado do Maranhão? As duas investigações que ocorreram foram
investigações da Polícia Federal: desvio de recursos da saúde e desvio
de recursos de dinheiro público. Na primeira operação, foram presos
meliantes, estavam sacando na boca do caixa. Na segunda operação,
agentes administrativos, agentes públicos envolvidos, inclusive foram
presos. E o Governo do Estado, na verdade, tentou atrapalhar, dizendo
que eram recursos próprios, que não deveria ser investigado pela Polícia
Federal, pelo Ministério Público Federal. Pois com essa denúncia nós
vamos dobrar os meios. Vamos fazer a denúncia e representar na
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e no Ministério
Público Estadual e também no Ministério Público Federal e na Polícia
Federal. Invocando a Lei de Informação, nos próximos 20 dias, nós
teremos informação desses quatro órgãos: dois ligados ao Governo do
Estado e dois com independência, duas instituições Federais. Nós
vamos protocolar a denúncia na Secretaria de Segurança Pública, no
Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal, na Polícia
Federal, para que possam investigar as denúncias aqui apresentadas e
esclarecer para a sociedade e esclarecer para o estado do Maranhão.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO -  Nenhum orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
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Resumo da Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dois de abril de dois mil e dezoito.

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

Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde,
Othelino Neto, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Graça Paz,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados (as) : Rigo Teles, Júnior Verde, Bira do Pindaré,
Wellington do Curso e Francisca Primo.  Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente anunciou a ausência de
quórum regimental, transferindo a matéria constante na Ordem do Dia
para a proxima Sessão Ordinária e subemeteu à deliberação da Mesa,
que deferiu os Requerimentos nºs: 116/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar à família do Doutor
Luis Carlos Muniz Cantanhede, que faleceu no dia 25 de março do ano
em curso; 119/2018, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 19 a 21 de março do ano em curso, conforme
atestado médico e 120/2018, de autoria do Deputado Rigo Teles,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas nos dias  12,13,20,21,26 e 27 de março do ano em curso,
quando empreendeu viagem representando esta Casa em reuniões de
interesse desta Assembleia junto à UNALE. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
a Medida Provisória Nº 271/2018, de autoria do Poder Executivo; o
Projeto de Resolução Legislativa nº 011/2018, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira e os Requerimentos nºs: 115, 121 a 125/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso  e  Requerimento nº 116/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo. Não houve orador no
primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
tempo reservado aos Partidos e Blocos  e no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar o Presidente encerrou a Sessão determinando
que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de abril de 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Edilázio Júnior,
Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O
Presidente, em exercício, Deputado César Pires, declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 064/18,  da Deputada Nina
Melo, que institui a gratuidade, na rede pública de saúde e de educação
do Estado do Maranhão, da realização de exames, avaliação,
identificação e rastreamento para diagnóstico precoce do autismo;
Requerimentos nºs: 119/18, do Deputado Carlinhos Florêncio,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 19 a 21 de março do corrente ano, conforme
atestado médico; 120/18, do Deputado Rigo Teles, no mesmo sentido,
referente sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias: 12,
13, 20, 21, 26 e 27 de março do corrente ano, período em que esteve
representando a Assembleia Legislativa junto a UNALE; Indicações
nºs: 193 e 194/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do
Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a execução do Programa Mutirão Rua Digna, conforme os
processos nºs 0143788/2017 e 0146634/2017, protocolados pela
Associação de Moradores do Loteamento Renascer e pelo Conselho
Comunitário do Eixo Parque Vitória e Parque Jair, respectivamente,
junto à Secretária de Estado do Trabalho e Economia Solidária;  195/
18, do Deputado Bira do Pindaré, ao Senhor Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, para que determine a implantação de
pavimentação primária na Vila Valian, Bairro do São Raimundo no
Município de São Luís; 196/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, a inclusão no Programa Mais Asfalto do
Governo Estadual ao Bairro da Vila Sarney, Município de São Luís e
197/1, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de viabilizar a
retificação do Edital nº1 – PM/MA, 29 setembro de 2017(Concurso da
PM/MA), a cláusula de barreira imposta no item nº. 9.1 do edital, de
modo a considerar “excedente” todos aqueles que obtiverem a pontuação
mínima estabelecida no item 8.14.4, e, portanto, não foram eliminados.
Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação a matéria lida pelo Primeiro Secretário, após deferir as
Indicações acima citadas e  concedeu a palavra ao Deputado Deputado
Rigo Teles que relatou visitas realizadas a diversos municípios no
interior do Maranhão e defendeu a criação de novos municípios. Na
Tribuna, o Deputado Carlinhos Florêncio convidou seus pares para
participarem do evento religioso “Fogaréu da Paixão”, na Cidade de
Bacabal. Por sua vez, o Deputado Fernando Furtado criticou o corte
de energia realizado nos povoados localizados entre os municípios de
Pio XII e Satubal e solicitou que o IMESC proceda com urgência na
demarcação dos limites territoriais dos povoados pertencentes a esses
municípios para estabelecer a quem pertence a responsabilidade de
resolver a referida questão. Em seguida, ouviu-se o Deputado César
Pires registrando uma manifestação de repúdio a resolução do
CONATRAN que estabelece a adoção de placas de veículos com o
padrão dos países do Mercosul. O Deputado Fábio Braga parabenizou
a população do Município de Vargem Grande pela passagem do
aniversário de oitenta anos de emancipação política do município.
Com a palavra o Deputado Júnior Verde informou que protocolou uma
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indicação ao Prefeito de São Luís, solicitando a reabertura da escola de
educação infantil U.E.B. Castelinho, localizada no Bairro de Santa
Bárbara, que atende também os Bairros de Tajaçuatuba e Vila Vitória.
O Parlamentar defendeu a importância social da educação e da criação
da infraestrutura necessária para que os profissionais da área possam
desenvolver seu trabalho com qualidade. Por fim, o Deputado Wellington
do Curso teceu duras críticas ao Governador Flávio Dino, afirmando
que o mesmo tem divulgado na imprensa uma série de inverdades
referentes ao piso salarial dos professores. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Eduardo Braide e Rafael Leitoa ficaram
transferidas para a próxima Sessão e anunciou que não havia matéria
para ser apreciada na Ordem do Dia. Na squência, com base no Art.
101, inciso III do Regimento Interno desta Casa, o Presidente encerrou
a Sessão determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de março de 2018.
Deputado César Pires - Presidente, em exercício. Deputado Sousa
Neto - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Júnior Verde -
Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Primeira Reunião Ordinária da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura.

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezoito às oito horas e trinta minutos, na Sala das Comissões Deputado
“Léo Franklin”, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, foi
realizada Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Presente os Senhor Deputados: Rafael
Leitoa - Presidente, Bira do Pindaré - Vice-Presidente, Vinicius Louro
e Raimundo Cutrim. Constatada a presença de número legal para
deliberação dos trabalhos, o Senhor Presidente iniciou os trabalhos,
apresentando a seguinte pauta: Requerimento nº 073/2018, de minha
autoria, solicitando Audiência Pública com o objetivo de discutir a
criação do Pré-Comitê Hidrográfica do Rio Itapecuru. Dando
continuidade o Senhor Presidente teceu comentários acerca do assunto
em pauta, passando em seguida a palavra aos Deputados presentes
onde ressaltaram a importância da realização da referida audiência.
Logo a seguir o Senhor Presidente Deputado Rafael Leitoa, colocou em
votação o Requerimento acima citado, como também a realizada da
Audiência pública a ser realizada no dia 12 de abril do ano  em curso,
às 15h00, no Auditório Fernando Falcão, deste Poder, sugestão
aprovado por unanimidade pelos membros presentes, Finalizando o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados, e
determinou que fosse encaminhado Oficio ao Presidente da Casa
comunicando a realização da referida audiência no local acima citado.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião do que para constar
eu, Eunes Maria Borges Santos, Secretária de Comissão, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.
Sala das Comissões Deputado ‘Léo Franklin”, da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Em 14 de março de 2018.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
LEI Nº 10.825 DE 03 DE ABRIL DE 2018

Altera a Lei nº 10.583, de 24 de abril de 2017, que
institui a Política Estadual de  Cofinanciamento da
Atenção Primária em Saúde do Estado do
Maranhão - PECAPS e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 271, de 27 de fevereiro de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado

OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.583, de 24 de abril de 2017, passa
a vigorar acrescido do § 4º com a seguinte redação:

“§ 4º O prazo para implantação do E-SUS-AB/PEC
prontuário eletrônico em cada Unidade Básica de Saúde
será estabelecido por meio de Portaria da SES, que definirá
o período em que será exigida a comprovação do disposto
no inciso I do § 2º do art. 2º desta Lei, observados os atos
normativos federais.”

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

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de abril de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 392/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 119/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 19 a 21 de março/2018 do deputado Carlinhos Florêncio,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
abril de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 03 DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTÔNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA (Suplente)
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:

PROJETO DE LEI Nº 055/2018 – DISPÕE sobre a
obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis, no âmbito do Estado
do Maranhão, por estabelecimentos onde haja grande circulação de
pessoas e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 056/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Centro Educacional e Social Kerygma.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 060/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes –
IEAPC, com sede no Município de Lago da Pedra-Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 057/2018 – CONSIDERA de Utilidade

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

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 059/2018 – DISPÕE sobre a

regulamentação do Serviço de Publicidade Alternativa de Linha
Modulada, transmitida via equipamentos sonoros, no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 058/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto Filantrópico de Apoio e Ajuda as Comunidades
Carentes-IFAACC .

AUTORIA: Deputado SÉRGIO VIEIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor IVAN
BASTOS.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor SAMUEL
CÂMARA.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor MURILO
ANDRADE DE OLIVEIRA, Secretário de Estado de Administração
Penitenciária..

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2018 –

(MENSAGEM GOV. Nº 004/2018) – ALTERA a Lei 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.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MOÇÃO Nº 003/2018 – 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.

AUTORIA: Deputado  ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO  “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de Abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 002 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 362/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da
construção ou adaptação de fraldarios acessíveis aos frequentadores
de shoppings centers e estabelecimentos similares e dá outras
providencias.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 083/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre
matéria no que diz respeito relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor.

No conteúdo, a proposição em analise possui o condão de
adaptar a atual formatação dos fraldarios em espaços públicos como
shopping centers e similares para a nova configuração da família
brasileira. Atualmente, os fraldarios existentes são destinados
exclusivamente às mães e a maioria localizado nos banheiros femininos.
Tal formatação não mais atende as necessidades das diferentes
configurações da família brasileira. Ademais, essa restrição de alocação
dos equipamentos dentro dos banheiros femininos não abrange o novo
papel que os pais vem assumindo, de maior participação nas diversas
tarefas de criação de seus filhos.

Do exame da proposição de Lei, verifica-se que a mesma atende
os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, conferindo
respeito à dignidade e proteção dos interesses, melhorando a qualidade
de vida, estabelecendo uma relação harmônica e transparente com os
consumidores.

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 362/2017.

É o voto.

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

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

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Wellington do Curso –Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalberth Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Graça Paz

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 003/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 014/2018, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que Cria a Politica Estadual de
Empoderamento da Mulher e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei visa a instituição, no âmbito do
Estado do Maranhão, da Política de Empoderamento da Mulher que
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visa estabelecer as diretrizes e normas gerais, bem como os critérios
básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em
condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais pelas mulheres.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria, na forma de Substitutivo (Parecer nº062/2018). Posteriormente,
a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para
análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “a” , “b” e “m”
compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias,
sobre matéria no que diz respeito à assuntos atenientes aos direitos e
garantias fundamentais e defesa dos direitos individuais e coletivos,
bem como no que diz respeito aos direitos da mulher.

Na Justificativa, esclarece a autora da proposição de Lei, que
as ações de empoderamento feminino significa estimular mais igualdade
salarial e de oportunidades no mercado de trabalho, proporcionar acesso
igualitário à educação para ambos os gêneros, promover a educação
familiar que represente a mulher não apenas como dona de casa ou
sexo frágil, transmitir valores de dignidade e integridade feminina, entre
outras medidas.

Esclarece ainda a autora, que o empoderamento feminino nada
mais é do que a mulher agir, ser vista e ver a si mesma como parte
importante, independente e igualitária da sociedade, sendo respeitada,
valorizada e tendo os seus direitos assegurados em todas as esferas da
sociedade. O empoderamento feminino é um termo que vem ganhando
visibilidade nos últimos anos. Se antes as mulheres não tinham espaço
para demonstrar seu total valor, hoje elas já provaram que podem
atuar em áreas que eram dominadas pelos homens. Mesmo com o
assunto em alta, no entanto, não é difícil encontrar ainda ambientes
tradicionais e conservadores, onde existem barreiras com relação à
liberdade de escolha das mulheres. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

Destacamos ainda que o Projeto de Lei em análise visa o
cumprimento pleno dos ditames Constitucionais de Direitos e Garantias
Fundamentais para as mulheres, em especial na promoção e proteção
do exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais para as mulheres.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade de mulheres alcançadas
com a Política Estadual de Empoderamneto da Mulher, que
proporcionará maior proteção do exercício pleno e em condições de
igualdade dos direitos humanos e fundamentais das mulheres, assim
como promoverá a participação destas nas atividades sociais,
econômicas, políticas dentre outras, no âmbito Estado do Maranhão.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
ausência de Política Estadual de Empoderamento das Mulheres, sendo
então apresentada a presente proposta para promover, assegurar, e
proteger o exercício pleno e em condições de igualdade de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais pelas mulheres,
promovendo a defesa destas, garantindo-lhes a inclusão socioeconômica
com o presente Projeto de Lei.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que
contempla a criação de Política Estadual para assegurar, promover e
proteger o exercício pleno em condições de igualdade de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais pelas mulheres.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público,
e oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do
interesse público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 014/2018.

É o voto.

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

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 014/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Wellington do Curso –Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalberth Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Graça Paz

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 069/2018

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

legalidade do Veto Integral ao Projeto de Lei nº 286/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
prioridade de contratação de mão-de-obra maranhense em refinarias de
petróleo e complexos siderúrgicos no Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 128/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre de
inconstitucionalidade formal e material, tendo em vista o disposto nos
arts. 1º, 170, IV, da CF/88, e art. 43, V da Constituição Estadual, que
estabelecem, respectivamente, a livre iniciativa como fundamento da
República Federativa do Brasil, a livre concorrência como princípio da
ordem econômica, e a competência privativa de iniciativa de projetos
de lei do Governador sobre tema de atribuições a órgãos do Poder
Executivo.

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

No caso em tela, a Mensagem nº 128/2017 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 286/2017, considerando-o inconstitucional formal e
materialmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que o
projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto que interfere
na livre iniciativa e na liberdade de concorrência, bem como cria
atribuições a órgãos do Executivo.

Segundo a Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:[...]
IV - livre concorrência;

No tocante à Constituição Estadual do Maranhão:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: [...]
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V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 23/1998)

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Integral

ao Projeto de Lei nº 286/2017 , por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Integral ao Projeto
de Lei Ordinária nº 286/2017, nos termos do voto do Relator, contra
o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Rafael Leitoa - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 081/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 008/2018, de
autoria da Senhora Deputada Andrea Murad, que Dispõe sobre o Ensino
de Noções Básicas da Lei Maria da Penha, no âmbito das Escolas
Estaduais do Estado do Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

A iniciativa para a propositura de lei que verse sobre matéria
de cunho eminentemente administrativo, afeta ao juízo de
discricionariedade da Administração, é privativa do Poder Executivo,
sendo inconstitucional a lei proposta pelo Legislativo que trate sobre
essas questões.

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

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68/2013)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem à organização
administrativa e a criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública estadual. Este dispositivo da Constituição
estadual inviabiliza a continuidade da proposição em análise,
apesar da sua importância.

Nesta linha, segue decisão de Tribunal Pátrio:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
10.422/12 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -
ESTABELECIMENTO DE DISCIPLINA A SER
CUMPRIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  -
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO -
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO
- VÍCIO DE NATUREZA FORMAL -
INCONSTITUCIONALIDADE. - A iniciativa para a
propositura de lei que verse sobre matéria de cunho
eminentemente administrativo, afeta ao juízo de
discricionariedade da Administração, é privativa do Poder
Executivo, sendo inconstitucional a lei proposta pelo
Legislativo que trate sobre essas questões. - A grade
curricular a ser cumprida pelas instituições de ensino
é estabelecida pela União Federal, competindo ao
Município apenas esmiuçar sua aplicação, adaptando-a
para as peculiaridades locais. - A competência para
regulamentar a aplicação da Lei Federal é do Poder
Executivo, sob pena de ingerência indevida do Legislativo
sobre o Executivo e violação ao princípio da tripartição
de poderes. - Declaração de inconstitucionalidade da Lei
10.422/12, do Município de Belo Horizonte. - Representação
procedente. (TJ-MG - Ação Direta Inconst:
10000130249154000 MG, Relator: Heloisa Combat, Data
de Julgamento: 26/03/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO
ESPECIAL, Data de Publicação: 15/04/2014)

Como podemos observar, a Jurisprudência dos Tribunais é
pacífica sobre a grade curricular a ser cumprida pelas instituições de
ensino que é estabelecida pela União Federal, competindo ao Município
apenas esmiuçar sua aplicação, adaptando-a para as peculiaridades
locais, sendo de competência do Poder Executivo, para regulamentar a
aplicação da Lei Federal sob pena de ingerência indevida do Legislativo
sobre o Executivo e violação ao princípio da tripartição de poderes.

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

008/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 008/2018, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Rafael Leitoa - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 088/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 039/2018, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação
Social e Atlética Janaína, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.
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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 a promoção da assistência social,
bem como a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico.

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 039/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 091 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 044/2018, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que Institui e inclui no Calendário Oficial
do Estado do Maranhão, o Dia do Antigomobilismo Maranhense.

Nos termos do presente Projeto de Lei denomina-se
Antigomobilista quem, de algum modo, preserva ou contribui para a
preservação dos veículos e modelos, antigos e originais, segundo os
critérios da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e a
Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA), e será
comemorado no Estado do Maranhão, anualmente, no dia 28 de julho.

De acordo, com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona aos
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-
Membro, segundo o §1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
– à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-Membros
da Federação.

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 044/2018, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
                SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 092 /2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 032/2018, de autoria do
Poder Executivo, que “Altera a Lei Estadual nº 9.664, de 17 de julho
de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos
Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo Estadual – PGCE e revoga dispositivos da Lei
Estadual nº 9.299 de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a
criação de cargos efetivos das Carreiras de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, de Planejamento e Orçamento e de
Finanças e Controle, no âmbito do Poder Executivo Estadual”.

A proposição de Lei em epigrafe tem por objetivo solucionar
pontuais incongruências e incompatibilidades decorrentes da
superveniência da Lei Estadual nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que
instituiu o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da
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Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
Estadual – PGCE, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

O Projeto de Lei em análise está alterando a denominação da
carreira de Planejamento e Finanças para Planejamento e Finanças
Públicas, também alterou os requisitos para ingresso nos cargos de
Especialista em Gestão Pública e Analista de Planejamento e Finanças
Pública acrescentando Pós Graduação em Gestão Pública ou
equivalentes para o primeiro e o Pós Graduação em Orçamento Público
e Finanças Públicas ou equivalente.

Também estão revogando artigos 3º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, parágrafo único do art. 8º e os Anexos I, IV, V, e VI
da Lei Estadual nº 9.299, de 23 de novembro de 2010, bem como
excluindo a dedicação exclusiva dos integrantes da carreira.

 Em apertada síntese, é o relatório.
Primeiramente, salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘a’ da

Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo
na elaboração e leis que disponham sobre: “a) criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração;”.

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é
um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente
do princípio da separação dos Poderes.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput) como no caso das
normas de reserva de iniciativa, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de
iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos poderes:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi ADI
637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-
10-2004.”

Com efeito, a Constituição Estadual em observância
compulsória da CF, determina em seu art. 43, II e V que “criação de
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração e criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual” são de iniciativa privativa
do Governador do Estado.

E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:

É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei
de criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração, bem como que disponha sobre regime
jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.
Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da
Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-Membros,
em razão do princípio da simetria. ADI 2.192, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.
Original sem grifos

“Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de
servidores públicos: iniciativa do chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). Princípio da
simetria.
[ADI 2.029, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-
2007, P, DJ de 24-8-2007.]  ADI 3.791, rel. min. Ayres
Britto, j. 16-6-2010, P, DJE de 27-8-2010.”

O Projeto de Lei, em análise, cumpre a reserva iniciativa sendo
assim formalmente constitucional. Também não vislumbramos nenhuma
inconstitucionalidade material ou ilegalidade.

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

Ordinária nº 032/2018, em face de sua constitucionalidade e
legalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 032/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 100/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 050/2018, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade Pública Estadual o
Centro Educacional Comunitário Adonay Cruzeiro de Santa
Bárbara, com sede e foro no Município de São Luís, 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 objetivo a orientação independentemente
de partidos, órgãos e desenvolvimento de suas atividades e na prestação
de serviço à comunidade, como promover ação ligada à família, infância,
adolescência, amparo social, defesa e saúde e integração do mercado de
trabalho.

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 050/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.
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Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 101/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 040/2018, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Oficina
Comunitária Viva Cidadania, com sede e foro no Município de São
Luís, 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 a proteção da criança,
adolescente, jovens e seus familiares em todas as suas formas, bem
como a defesa de toda espécie de violência, negligência ou opressão.

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 040/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 102/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 051/2018, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública a Câmara de
Dirigentes Lojistas de São Luís - CDL, com sede e foro no Município
de São Luís, 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 finalidade promover no âmbito municipal,
estadual e nacional, a aproximação dos empresários lojistas, de modo a
estimular entre eles o conhecimento, a ética e a constante colaboração,
visando ampliar e consolidar a representação da classe em todos os
foros de discussão de assuntos de interesse do segmento.

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 051/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 103/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Cabo Campos, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado PM Heberth
de Jesus Silva Barros.

O homenageado, o Soldado PM Heberth de Jesus Silva Barros,
protagonizou um ato heroico no dia 18 de março do ano em curso, no
Município de São Luís, resgatando, juntamente com o Soldado PM
Danilo Pestana Pinheiro, um bebê de apenas 07 meses de vida, que foi
jogado do alto da Ponte José Sarney pela própria mãe, conforme
amplamente noticiado na mídia.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que
prestaram relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado
do Maranhão.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
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Resolução Legislativa n.º 018/2018, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 018/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 104/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Cabo Campos, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado PM Danilo
Pestana Pinheiro.

O homenageado, o Soldado PM Danilo Pestana Pinheiro,
protagonizou um ato heroico no dia 18 de março do ano em curso, no
Município de São Luís, resgatando, juntamente com o Soldado PM
Heberth de Jesus Silva Barros, um bebê de apenas 07 meses de vida,
que foi jogado do alto da Ponte José Sarney pela própria mãe, conforme
amplamente noticiado na mídia.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que
prestaram relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado
do Maranhão.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 019/2018, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 019/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 105/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 047/2018, de autoria do Senhor

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

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy1, correspondem a:

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

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

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

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

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

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

conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo
à manutenção e à difusão das práticas culturais.

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

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

Diante o exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei.

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

047/2018 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 047/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 106/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado César Pires, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Engenheiro Agrônomo,
o Senhor Raimundo Coelho de Sousa.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
Senhor “Raimundo Coelho de Sousa possui uma rica trajetória pessoal
e profissional ligada ao setor rural, seara em que milita há mais de 40
anos. Nasceu em Fortuna (MA) no dia 08 de maio de 1951. Filho de
Jaime Coelho de Sousa e Sebastiana Jovita de Sousa, casou-se com
Alice Maria Cruz Coelho, é pai de Larissa Cruz de Macedo Coelho
Galvão, Yuri Cruz Coelho e Gustavo Cruz Coelho, e avô de Felipe
Cruz de Macedo Coelho Galvão e Maria Alice Cruz de Macedo Coelho
Galvão. Em 1973 entrou na faculdade de Engenharia Agronômica,
formando-se em 1977. Especializou-se em Planejamento Agropecuário
pela SUDENE, em Recife (1978). Foi secretário executivo e presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão
(FAEMA). É um dos fundadores do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), criado durante assembleia realizada em Brasília pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), instituição
que implantou no Maranhão a partir da sua cidade natal, Fortuna,
onde iniciou intenso trabalho na educação, formação profissional e
promoção social do homem do campo. Foi de Foi Diretor da AGERP
(2009 a 2010), secretário adjunto de Agricultura e Pecuária do Estado
do Maranhão (2011 a 2014), sócio fundador do Instituto do Homem e
presidente da Comissão Nacional de Assuntos do Nordeste da CNA,
além de ter atuado como conselheiro do SEBRAE/MA, da Universidade

Estadual do Maranhão (UEMA), da Escola Agrotécnica Federal do
Maranhão e da Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária
(EMAPA). Atualmente é membro de diversas instituições do setor
produtivo, como o Conselho Deliberativo da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil, o Conselho Temático de Política
Econômica e Legislativa da FIEMA, o Conselho Estadual do Meio
Ambiente (CONSEMA) . É representante do Sistema FAEMA/ SENAR,
vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MA e Presidente
do Conselho Fiscal da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil.”

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 017/2018, de autoria do Senhor Deputado
César Pires.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 017/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 107/2018

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 042/2018, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio,
que Dispõe sobre o período mínimo de gratuidade nos estacionamentos
dos Shoppings Centers, Centros Comerciais, Supermercados,
Hipermercados, Rodoviárias, Aeroportos, Portos e Hospitais.

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

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

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
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disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”.

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

Não obstante, a Constituição da República de 1988 traz em
seu bojo rol de matérias em que cada um dos entes pode,
privativamente, legislar.

No caso em tela, o projeto pretende, sob o fundamento de
proteção ao consumidor, regulamentar o uso econômico de propriedade
privada, qual seja, estacionamentos de estabelecimentos comerciais,
dessa feita, a presente proposição recai sobre tema da seara do Direito
Civil.

Nessa quadra, a CRFB/1988 estabelece que somente a União
possui competência legislativa para disciplinar sobre Direito Civil (art.
22, I).

Por seu turno, a suprema corte possui entendimento remansoso
sobre a impossibilidade de Estado-Membro legislar sobre gratuidade
de uso de estacionamento, justamente por defenestrar o art. 22, inciso
I, da CRFB.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 4.049/
2002. ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS.
GRATUIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
E AOS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS.
VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL . AGRAVO
IMPROVIDO. I – A Lei estadual 4.049/2002, ao prever a
gratuidade de todos os estacionamentos situados no Estado
do Rio de Janeiro aos portadores de deficiência e aos
maiores de sessenta e cinco anos, proprietários de
automóveis, violou o art. 22, I, da Constituição Federal.
Verifica-se, no caso, a inconstitucionalidade formal da
mencionada lei, pois a competência para legislar sobre
direito civil é privativa da União. Precedentes. II – Agravo
regimental improvido. (STF - AI: 742679 RJ, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/09/
2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-195
DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011).

Em verdade, o projeto em análise se encontra em uma rota de
colisão entre o direito do consumidor de usufruir gratuitamente das
dependências de um estacionamento de um estabelecimento comercial
e o direito à propriedade do empresário de dispor como quiser do que
é seu.

Note-se que a proteção dos interesses econômicos do
consumidor insculpida na Lei nº 8.078/1999, em razão de uma
interpretação teleológica, significa, tão somente, a defesa contra fraudes
que venham a dilapidar o patrimônio do consumidor e, nunca, a garantia
de usufruir de bens de terceiros gratuitamente, uma vez que se o sistema
brasileiro de proteção consumerista assim versasse, estaria a permitir
a locupletação do consumidor em detrimento do patrimônio de terceiros,
o que seria completamente injusto e, portanto, contrário ao próprio
sentido da norma jurídica.

Assim, não existe no nosso ordenamento jurídico o direito do
consumidor a utilizar propriedade de terceiros gratuitamente, uma vez
que isso, em razão das arquitraves teleológicas do nosso sistema, refoge
completamente do que pode ser considerado de proteção econômica
do consumidor, portanto, trata-se de um pseudodireito do consumidor.

Ademais, o Projeto de Lei sob exame, ao determinar a gratuidade
do estacionamento em Shoppings Centers, Centros Comerciais,

Supermercados, Hipermercados, Rodoviárias, Aeroportos, Portos e
Hospitais, viola os princípios constitucionais do livre exercício da
atividade econômica e da livre iniciativa, previstos no parágrafo único,
do art. 170, da CF/88.

A liberdade de iniciativa, aqui destacada, pressupõe o direito
de propriedade, de modo que a liberdade de atuação no mercado proíbe,
em tese, o tabelamento de preços e mesmo a venda em condições que
não sejam as resultantes do mercado. Assim, “as leis restritivas de
liberdade de iniciativa econômica devem observar o conteúdo essencial
dos direitos fundamentais, funcionando como um limite negativo à
atuação do legislador”, diz Eros Grau.

No caso em tela, as medidas propostas nos parecem
desproporcionais. Vale dizer, as medidas são por demais gravosas
para os objetivos que pretendem, qual seja, a defesa dos direitos do
consumidor.

Ora, se é certo que o Estado brasileiro adotou um modelo
econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, na
iniciativa privada e na livre concorrência, só cabe ao Estado intervir
nos casos em que seja necessária sua atuação na defesa dos interesses
públicos.

Ora, a ordem econômica consagrada pela Carta da República
dá proteção aos princípios da livre concorrência, da defesa do
consumidor e da liberdade do exercício das atividades econômicas.

Assim, a ordem econômica na Constituição de 1988 define
opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre
iniciativa, que atribui à iniciativa privada o papel primordial na
produção ou circulação de bens ou serviços, cabendo ao Estado apenas
e tão-somente uma função supletiva, pois a Constituição Federal
determina que a ele cabe apenas a exploração direta da atividade
econômica quando necessária a segurança nacional ou relevante
interesse econômico (CF/88, art. 173).

Essa circunstância, portanto, implica na regra de que o Estado
só intervirá na economia em situações excepcionais, o que não está a
ocorrer no caso em tela.

O projeto de lei em comento interfere diretamente no
funcionamento e economia da iniciativa privada. Sendo que, a
intervenção do Poder Público na iniciativa privada, só é possível nos
casos explicitados, no art. 174, da CF/ 88.

Por outro lado, o inciso I, do art. 22, da Constituição Federal,
estabelece que compete privativamente, à União, legislar sobre Direito
Civil e Direito Comercial. Portanto, não pode o Estado coibir prática
lícita (cobrança nos estacionamentos em shoppings centers, Centros
Comerciais, Supermercados, Hipermercados, Rodoviárias, Aeroportos,
Portos e Hospitais) a quem quer que seja.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 042/2018, visto que o
mesmo fere os dispositivos constitucionais, acima mencionados.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 042/2018, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 03 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- voto contra
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Ofício n.º ____/2018

São Luís - MA, 03 de abril de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Comunicado de mudança  partidária.

Senhor Presidente,

Na forma Regimental, comunico a Vossa Excelência minha
desfiliação do Partido Social Democrata Cristão (PSDC) e ingresso na
agremiação partidária Democratas (DEM), solicitando a adoção das
providencias regimentais a partir da presente data.

PAULO NETO
Deputado Estadual

Ofício n.º ____/2018

São Luís - MA, 03 de abril de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Comunicado de mudança  partidária.

Senhor Presidente,

Na forma Regimental, comunico a Vossa Excelência minha
desfiliação do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e ingresso na
agremiação partidária Democratas (DEM), solicitando a adoção das
providencias regimentais a partir da presente data .

ROGÉRIO CAFETEIRA
Deputado Estadual
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