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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/04/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Eduardo Braide

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........9 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......33 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE - PEN..............................................9 MINUTOS

PARTIDO RESERVA (Art. 87 paragráfo 5º do R.I.)
5. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO......7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.04.2018

I – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR MARCO ANTÔNIO COÊLHO LARA, NATURAL DE
JACUNDÁ-PARÁ. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (3ª SESSÃO)

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 139/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TIMBIRAS, PELA PASSAGEM DE SEU 98º (NONAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO DIA 05 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 142/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO VOTOS
DE APLAUSOS AOS SENHORES CÉLIO SÉRGIO E NATANAEL
JÚNIOR, PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MOTO
CLUBE, PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE CAMPEÃO
ESTADUAL DE FUTEBOL DO ANO 2018. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 146/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 046/2018 DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO.

5. REQUERIMENTO Nº 147/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISCUTIDOS E VOTADOS EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO OS PROJETOS DE LEI N.ºs   016 E 017/2018 DE AUTORIA
DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ..

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6.REQUERIMENTO Nº 144/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
MARANHÃO, SENHOR JEFFERSON PORTELA,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A EXONERAÇÃO DO
TENENTE CORONEL CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES DO
COMANDO DO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
(BPRv).TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 145/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DA CASA,
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES, ESPECIALMENTE
AO SEU FILHO DOUTOR RICARDO AUGUSTO MOISÉS, JUIZ
DE DIREITO E EX-SERVIDOR DESTE PODER, PELO
FALECIMENTO DO SEU GENITOR, SENHOR ANTÔNIO
MOISÉS DA SILVA NETTO, GEÓGRAFO, POETA, NASCIDO
NA CIDADE DE VITÓRIA DO MEARIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 148/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO
DE LEI Nº 064/2018, DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO Nº 149/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR EXPRESSANDO CONDOLÊNCIAS AOS FAMILIARÉS
DO SENHOR JUSTINO DAS MERCÊS CONCEIÇÃO, NO
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/04/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 079/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que proíbe o reboque de veículos para
municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado.

2. PROJETO DE LEI Nº 080/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública a
Fundação Cultural Pastor José Romão de Souza.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o
título de cidadã maranhense a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 078/18, de autoria do Senhor

Deputado Sousa Neto, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Moradores da Península com sede e foro no Município de São Luís
– MA, no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 076/18, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a instituição do “Dia
Estadual do Jovem Cristão Assembleiano” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 077/18, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi e dá outras
providências.

3. MOÇÃO Nº 004/18, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, que envia Moção de Apelo ao Ministro de Estado dos Direitos
Humanos, Gustavo do Vale Rocha, solicitando maior agilidade na
investigação da morte da Vereadora Carioca Marielle Franco e seu
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motorista Anderson Gomes, para que não fique impune mais um ato
de violência extrema sem punição na triste estatística do Estado do Rio
de Janeiro.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 074/18, de autoria do Senhor

Deputado Glalbert Cutrim, que dispõe sobre o respeito às prerrogativas
dos advogados no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 075/18, de autoria do Senhor
Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública o
Centro de Assistência Profissionalizante ao Amputado e Deficiente
Físico de Imperatriz Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE ABRIL DE 2018.

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

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

Campos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CABO CAMPOS (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 079 / 18

Proíbe a remoção de veículos apreendidos para
outro município fora do local de origem

Art. 1º – Fica vedada a remoção de veículos para pátio localizado
em município diverso daquele em que foi feita a apreensão.

§1º – Quando a apreensão se der em município diverso daquele
no qual o veículo foi emplacado, a remoção deverá ser feita
prioritariamente para pátio localizado no município de emplacamento. 

§2º – Somente no caso de inexistência de pátio no município
em que se deu a apreensão poderá haver remoção para um outro, caso
em que o recolhimento deverá ser feito para o pátio mais próximo, em
município limítrofe, excetuando-se os que se enquadram no § 1º do
artigo 1º.

§ 3º – Na ocorrência do que prevê o §1º deste artigo, o
proprietário poderá optar pela realização de todos os procedimentos
necessários para a retirada do veículo no município de emplacamento
ou de residência.

Art. 2º – As regulamentações necessárias para dar efeito ao
que dispõe o artigo 1º §3º, fica a cargo do Poder Executivo.

Art. 3º – As despesas decorrentes da implantação da presente
Lei, caso existam, correrão a conta de dotação orçamentária própria do
Detran/MA.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Muitas vezes, o procedimento para retirada de veículos

apreendidos torna-se desafiador e gera uma série de dificuldades para
o proprietário que, em alguns casos, se vê impedido mesmo de cumpri-
las.

Há que se considerar também a dificuldade adicional imposta
ao proprietário, especialmente para aqueles que são do interior, quando
o veículo é recolhido para um pátio localizado em outro município.

Fato que exige ainda mais tempo para solucionar a situação,
comprometendo especialmente o cotidiano dos trabalhadores, que,
não poucas vezes, perdem seu dia de trabalho para cumprir toda a
burocracia e ainda se deslocar entre municípios para buscar seu veículo.
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A medida ora proposta, em nada onera o poder público e tornará

mais fácil a vida dos cidadãos, contribuintes que são, cidadãos que
custeiam o estado e merecem a prestação de serviços ágeis e de qualidade
segundo o princípio da eficiência da administração pública.

PROJETO DE LEI Nº 080 / 18

Considera de Utilidade Pública a Fundação
Cultural Pastor José Romão de Souza.

Art. 1° - Fica Considerada de Utilidade Pública, a Fundação
Cultural Pastor José Romão de Souza, fundada em 09 de maio de
1988, com sede e foro neste município de São Luís – Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de Abril de 2018. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

A Fundação Cultural Pastor José Romão de Souza, entidade
civil, com personalidade jurídica de formação de direito privado e sem
fins lucrativos, fundada em 09 de maio de 1988, com sede e foro em
São Luís – MA, inscrita sob o CNPJ: 12.528.146/0001-74, tem por
finalidade propugnar pela formação cívica, moral, cultural e religiosa
do povo brasileiro, através da divulgação falada, televisada e escrita
dentro do espírito democrático e formação cristã.

Fundada há mais de 29 (vinte e nove) anos, a Fundação Cultural
Pastor José Romão de Souza tem prestado relevantes serviços através
das emissoras de rádio e televisão, bem como jornais, revistas e
semelhantes.

Contribui também no sentido de instalar, manter e operar
instituições de ensino secular e teológico, de nível fundamental, médio
e superior além de promover eventos, seminários, congressos e
similares, mantendo serviços subsidiários de natureza assistencial para
a comunidade.

Por estas razões, já aqui delineadas é que proponho o presente
Projeto de Lei, para o qual espero o acolhimento de meus ilustres
pares.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de Abril de 2018. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023 / 18

Concede o título de cidadã maranhense a Senhora
Luiza Leite Bruno Lobo.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadã maranhense a Senhora

Luiza Leite Bruno Lobo, natural da cidade de Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de abril de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 146 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja discutido
e votado em regime de urgência, em uma sessão extraordinária, logo
após a presente sessão o Projeto de Lei nº 046/2018 de autoria do
Poder Executivo.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, em 11 de
abril de 2018. - Neto Evangelista - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.18
EM: 11.04.18

REQUERIMENTO Nº 147 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, os Projetos de Lei nºs 016 e 017/18, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré .

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE ABRIL  DE 2018. -
Neto Evangelista - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.18
EM: 11.04.18

REQUERIMENTO Nº 148 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 064/2018, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 10 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.18
EM: 11.04.18

REQUERIMENTO Nº 149 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 158, inciso IX do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão requeiro a Vossa
Excelência que, após  manifestação da Mesa, seja enviada mensagem
de pesar expressando minhas condolências aos familiares do senhor
Fábio Sousa Conceição, residente no município de Paulino Neves-
MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio “Manoel
Beckeman em 11 de abril de 2018. – OTHELINO NETO - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.18
EM: 11.04.18

INDICAÇÃO Nº 230 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
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apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de adotar as
medidas legais e administrativas para que o tratamento aos portadores
do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, prestado pelo Estado
do Maranhão no Centro Especial de Reabilitação e Promoção da Saúde
- CER, seja estendido aos pacientes com mais de 12 (doze) anos de
idade.

A presente proposição objetiva garantir o tratamento
ininterrupto aos pacientes portadores do autismo, pois não há uma
cura específica para este transtorno e suas causas ainda são incertas,
porém, através do serviço prestado pelo CER, ele pode ser trabalhado,
reabilitado, modificado e tratado para que o paciente possa se adequar
ao convívio social e às atividades acadêmicas o melhor possível.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 10 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 231 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de adotar as
medidas legais e administrativas para promover e realizar cursos para
aperfeiçoamento e atualização dos profissionais médicos contratados
pelo Estado do Maranhão que atuam como neurologistas na rede de
saúde pública do Estado do Maranhão, quanto ao tema referente ao
estudo do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

De acordo com dados recentes do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças do governo dos Estados Unidos, existe um caso
de autismo a cada 110 (cento e dez) pessoas no mundo, levando-nos a
estimar que no Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua
cerca de 2 milhões de autistas, sendo que no Estado do Maranhão
existem cerca de 7 mil pessoas com este transtorno, o que torna
imperativo que o Poder Público maranhense adote medidas no sentido
de se preparar a atender a um público tão amplo.

Dessa maneira, a presente medida objetiva garantir que a rede
de saúde pública do Estado do Maranhão possua condições de atender
às pessoas portadoras do Transtorno do Espectro do Autismo,
garantindo a atenção e o tratamento adequado a este tema tão complexo
e ainda pouco conhecido, cujos estudos têm se intensificado nos últimos
5 (cinco) anos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 10 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 232 / 18

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Prefeito Municipal de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao Secretário Municipal de
Educação, Senhor Moacir Feitosa, requerendo, em caráter de urgência,
a melhoria no serviço de transporte escolar para os alunos da Vila
Batatã, Zona rural de São Luís. Segundo moradores, o transporte escolar

não está indo todos os dias buscar as crianças e por vários momentos
não as leva até as suas residências, fazendo as mesmas andarem um
longo caminho até chegarem as suas residências. Muitos pais necessitam
do transporte escolar para levar as crianças para a escola. Tal solicitação
é de suma importância para a melhoria de vida dessas crianças que
precisam de educação e um serviço de transporte escolar eficaz.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de abril 2018. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 233 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido à Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior e
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo,
para que providencie, na medida possível, uma operação tapa-buracos,
próximo ao Colégio Ciências, localizado na av. Dois, Bairro Alterosa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de fevereiro de 2018. - STÊNIO
REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 234 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Exm Sr Governador
do Estado, Dr Flávio Dino, para as suas providências no sentido
autorizar a Secretária de Estado da Mulher - SEMU, Sra. Terezinha
Fernandes, em caráter de urgência, o envio das Unidades Móveis:
Carreta da Mulher Maranhense e mamógrafo para o município de
Paço do Lumiar - MA, povoado pau deitado, neste estado nos dia 10
e 11 de maio deste ano.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do

município de Paço do Lumiar, com ações de acolhimento, formação,
inclusão e defesa das mulheres, conforme a metodologia de trabalho
constante das políticas públicas para a mulher, oferecimento e ações
de consulta especializada por equipe multidisciplinar; palestras sócio
educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no enfrentamento
à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e informações
sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão econômica,
social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as mais
conscientes dos seus direitos.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 10 de abril de 2018. -
FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 235 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Exm Sr Governador
do Estado, Dr Flávio Dino, para as suas providências no sentido
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autorizar a Secretária de Estado da Mulher - SEMU, Sra. Terezinha
Fernandes, em caráter de urgência, o envio das Unidades Móveis:
Carreta da Mulher Maranhense e a carreta do mamógrafo para a
sede do município de Apicum – Açu, neste estado nos dia 17 a 19 de
abril deste ano.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do

município de Apicum-Açu, com ações de acolhimento, formação,
inclusão e defesa das mulheres, conforme a metodologia de trabalho
constante das políticas públicas para a mulher, oferecimento e ações
de consulta especializada por equipe multidisciplinar; palestras sócio
educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no enfrentamento
à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e informações
sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão econômica,
social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as mais
conscientes dos seus direitos.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 10 de abril de 2018. -
FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO N° 236 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento
para o Ministro de Direitos Humanos, o Sr. Gustavo do Vale
Rocha, para que disponibilize com maior brevidade possível, um “kit
de Conselho Tutelar”, para incentivo e fortalecimento dos Conselhos
Tutelares do município de Senador La Roque, neste estado.

Considerando que é de suma importância promover e fortalecer
a atuação dos Conselhos Tutelares, é que se busca o fornecimento de
equipamentos fundamentais para assegurar condições adequadas ao
exercício das suas funções, garantindo a recepção da totalidade das
demandas que atentam contra a criança e ao adolescente.

Sabe-se que no Brasil, atualmente, existem cerca de 5.956
Conselhos Tutelares, criados através do Estatuto da Criança e do
Adolescente, possuindo a função precípua de zelar pela garantia e
defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Destarte, embora a sua
existência esteja prevista em lei, muitos conselhos padecem com a
falta de estrutura, não conseguindo, por vezes, conceder atendimento
satisfatório e adequado às diversas situações de violações dos direitos
infanto-juvenis, em razão da presente limitação.

Assim, o Programa de Equipagem de Conselhos Tutelares da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República promove
o fortalecimento da atuação desses órgãos por meio da destinação de
equipamentos hábeis, quais sejam: um automóvel; cinco computadores;
uma impressora multifuncional; um refrigerador e um bebedouro, para
auxiliar no trabalho com crianças e adolescentes em condição de
vulnerabilidade social, valorizando as ações voltadas para essa garantia.

Tem-se que a medida visa operacionalizar o atendimento,
concedendo qualidade e facilidade aos conselheiros, constituindo um
supedâneo para o desempenho das suas funções, garantindo maior
acessibilidade às ocorrências, com vistas a incluir os referidos municípios
entre os destinatários dos equipamentos fornecidos por meio do
programa em apreço. Isto posto, e visando enaltecer as funções
primordiais contidas no ECA, é que se torna fundamental do
atendimento da presente proposição.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 10 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.

INDICAÇÃO Nº 238 /2018

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços
Públicos e Urbanismo de São José de Ribamar, Sr. GLAUBER
MIRANDA GARRÊTO, solicitando a recuperação asfáltica das ruas e
avenidas da Vila Flamengo, no município de São José de Ribamar/MA.

A presente indicação é oriunda de solicitação dos moradores
da região, que estão sendo prejudicados em razão dos inúmeros
transtornos causados pelas péssimas condições das ruas do supracitado
bairro.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos a
pavimentação asfáltica das ruas da Vila Flamengo, que encontram-se
com uma grande quantidade de buracos e erosões que causam
contratempos e dificultam a trafegabilidade e o acesso de pedestres,
meios de transporte, principalmente no período chuvoso.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária na Vila
Flamengo irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
melhora significativa nas condições de vida da população que reside no
bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 10 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 239 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que encaminhe a esta Casa projeto de lei na
forma do ante projeto anexo que altera a redação do art. 4º da Lei nº
6.839, de 14 de novembro de 1996.

Nosso objetivo é definir de forma exata o período de designação
do policial da reserva remunerada para realização de tarefas, inclusive
para efeito de prorrogação.

Ressaltamos que as Forças Armadas adotam esse mesmo
procedimento pelo tempo limite de dez anos, enquanto que a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros aplicam pelo período de três anos.

Diz o texto atual da referida Lei:

Art. 4º A designação para realização de tarefas por prazo
certo será feita em períodos que não excedam a 03 (três)
anos.
§ 1º Havendo conveniência para a Corporação, a
designação poderá ser renovada, apelas por uma vez
respeitado o prazo referido no caput deste artigo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBL´LEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, 04 de abril de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual - Líder do Governo

ANTE PROJETO DE LEI

ALTERA a redação do art. 4º e revoga o § 1º do
citado dispositivo da Lei nº  6.839, de 14 de
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novembro de 1996, que dispõe a designação de
policiais-militares da reserva remunerada para a
realização de tarefas por prazo certo e dá outras
providências.

Art. 1º - Dá nova redação ao art. 4º e suprime o § 1º do referido
dispositivo da Lei nº  6.839, de 14 de novembro de 1996, o qual passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º- A designação para realização de tarefas por prazo
certo será feita no período de 03 (três) anos,  prorrogável
por igual período.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBL´LEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO MARANHÃO, 04 de abril de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual -  Líder do Governo

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Francisca Primo, por cinco minutos, sem apartes.
Registro a presença no plenário, do Presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão, o Juiz Ângelo Santos. Seja muito bem-
vindo à Assembleia.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
imprensa, galeria, todos que nos assistem por meio da TV Assembleia,
servidores desta Casa, e todos que nos ouvem também por meio da
Rádio Assembleia. Senhor Presidente, eu vou fazer duas falas. A
primeira, antes de anunciar o meu pronunciamento, eu quero aqui abrir
um parêntese para falar das agressões às mulheres nas redes sociais.
Eu quero alertar e deixar o meu repúdio a algo que já é sabido por
todos, discriminação é crime e amparado pela Lei Maria da Penha e
pelo Código Penal. No dia 09 de abril, deste ano, às 19h39, um senhor
publicou na sua rede social a seguinte frase: “Muito ridícula essa
mulherzinha, tenho nojo dessa vaca”. Essa frase foi direcionada à
Deputada Manuela D’Ávila, pré-candidata à Presidência, pelo PCdoB.
Nós, mulheres, não podemos aceitar isso, pois hoje foi com ela, com
Manuela, amanhã, poderá ser com qualquer uma de nós, mulheres,
sejam deputadas, seja mulher. Então, Senhor Presidente, nós mulheres
do Parlamento não podemos nos calar, pois tais atos no texto postado
do autor, xinga, “porque ela vai viajar para o Uruguai, dizendo que vai
denunciar a prisão do Lula”, isso o que o autor escreveu, isso quer
dizer que nós deputadas não podemos viajar para discutir nem um
assunto, será que vão xingar nós também, então eu quero deixar aqui o
meu repúdio, Deputado Marco Aurélio, a esse senhor que fez esse
triste escrito nas redes sociais. Nós não podemos nos calar, porque
cada vez mais, ontem, nós aprovamos aqui o Fundo de Combate à
Violência contra a Mulher, então é justamente para combater esse time
de crime que vem acontecendo em redes sociais. E eu quero, mais uma
vez, deixar o meu repúdio a esse senhor que fez esse comentário nas
redes sociais, mas também, Senhor Presidente, eu quero aqui lembrar a
todos os deputados e convidar todos os deputados para reunião de
amanhã da Comissão de Orçamento, Finanças,  Fiscalização e Controle
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para as

apresentações da metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do
exercício de 2017, a reunião será na Sala das Comissões, amanhã, às
8h30, todos os deputados e as deputadas estão convidados, meu muito
obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Pela Ordem, eu quero me solidarizar com a fala
da Deputada Francisca Primo, quando coloca o seu repúdio a uma
publicação de uma pessoa que se diz professor e faz uma publicação
preconceituosa, e não é a uma pessoa. Essa postura certamente se
dispõe a todas as mulheres. Usa palavras de ofensa, usa palavras que
minimizam, usa palavras que humilham. A Deputada Manuela D’Ávila,
uma das deputadas mais atuantes do Brasil, uma pessoa que lá no
estado dela, no Rio Grande do Sul, foi a deputada federal mais votada
e uma das mais votadas do Brasil. E Manuela D’Ávila tem uma atuação
brilhante e hoje é pré-candidata a presidente pelo PCdoB. Eu gostaria
que de repente essa informação fosse um fakenews, fosse algum fake
que tivessem utilizando, porque se foi a própria pessoa, é uma atitude
repugnante, uma atitude que merece todo nosso repúdio. E eu
cumprimento a fala da Deputada Francisca Primo por essa manifestação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - De fato, Deputado Marco Aurélio, Deputada Francisca foi
postagem infeliz, agressiva, preconceituosa e que, dependente de
coloração partidária, merece o repúdio de todos nós. Concedo a palavra
ao Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.
Permutando com o Deputado Edivaldo Holanda, o Deputado
Wellington do Curdo, 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 e imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor
Presidente, na última segunda-feira, eu destaquei na tribuna desta Casa
que iríamos começar a pautar a escola digna do Governador Flávio
Dino, a educação pública do Estado do Maranhão em dois momentos,
em duas vertentes. a educação pública dos estudantes, a educação
pública voltada para os alunos, para o crescimento, para o
fortalecimento, para que os alunos possam crescer, possam mudar de
vida, possam conquistar por meio do estudo e em defesa dos
professores. E nesses dois momentos nós vamos pautar a partir de
agora nosso posicionamento, pronunciamento na Assembleia. Muito
embora já tenhamos feito isso, mas vamos agora com mais veemência,
com mais firmeza. E ontem a cidade de São Luís estava parada com
engarrafamento na Avenida Jerônimo de Albuquerque em todo o trajeto.
Isso por conta de uma manifestação pacífica dos alunos  do Centro de
Ensino Médio Joaquim Gomes de Sousa. Os alunos da escola Joaquim
Gomes de Sousa interditaram a primeira vez próximo ao Terminal da
Integração depois eles mobilizaram e mais uma vez em frente a
Maternidade Marly Sarney. Chegou policiamento e fizeram essa
manifestação e voltaram a fazer novamente próximo ao Dalplaza.
Quando tomamos conhecimento, Deputado Eduardo Braide, desse
engarrafamento, nós ficamos acompanhando e monitorando. Quando
soubemos da presença da polícia de forma ostensiva aparecendo, a
gente ficou com receio de ter algum tipo de atrito, até porque a gente
sabe que jovem, a juventude, às vezes, pode exagerar, mas, graças a
Deus, não aconteceu nada, foi tranquila a intervenção policial. Tomamos
conhecimento e ficamos monitorando o trânsito que continuava
engarrafado, eles continuavam interditando a Avenida Jerônimo de
Albuquerque. Então, nós pegamos um mototáxi para driblar o trânsito
e fomos até lá. Ao chegar, eles tinham bloqueado a avenida com pneus,
com galhos de árvores. Nós conquistamos a confiança dos alunos,
desobstruímos a avenida e os acompanhamos a pés. O memorável,
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Deputado Eduardo Braide, é que foi igual àquela vez em Açailândia,
quando saímos da audiência pública da Câmara Municipal, percorremos
as ruas até chegar ao colégio para fazer uma reunião com os alunos. Da
mesma forma, percorremos as ruas da Cohab e fomos até o colégio.
Chegando lá, fomos recebidos muito bem pelo diretor e pelos
professores. O mesmo relato dos alunos foi contado pelo diretor e
pelos professores. Após a reunião com o diretor e com os professores,
nós percorremos as instalações da escola José Joaquim Gomes de
Sousa, uma escola totalmente deteriorada, com salas sem iluminação,
sem ventilação, mato tomando conta da escola, marginais entrando
pelo fundo da escola. Então, as reclamações dos alunos são pertinentes
com relação à merenda, com relação ao fardamento escolar. Durante
essa reunião com o diretor, ele disse que ia fazer contato com o secretário
da Educação e marcou uma reunião para hoje. Então eu convido os
deputados para que nós possamos ir nessa reunião do Joaquim Gomes
de Sousa, provavelmente com a presença do secretário de Educação, a
fim de manter contato com os alunos e com os professores e verificar
essa situação. Nós constatamos um documento mandado e enviado
pela Secretaria de Educação para esta Casa relatando que essa escola já
sofreu duas intervenções. Os professores e diretores falaram que a
última intervenção foi em 2009, mas a escola não foi reformada, não
teve intervenção nenhuma, só trocaram a logomarca da governadora
anterior para a logomarca do governo atual, somente isso. A única
reforma da escola digna do Governador Flávio Dino na capital, no
centro de São Luís, não tão distante, logo ali na Cohab, não teve
intervenção nenhuma. Segundo a reclamação dos alunos e nós
constatamos isso, não é digna a escola em São Luís, na Cohab. Não é
digna! Temos uma escola dentre muitas outras que não são dignas.
Hoje eu convido os deputados que queiram participar dessa reunião
com os professores, com a direção da escola e, provavelmente, com o
Secretário Felipe Camarão para que possamos tratar sobre a educação
pública de qualidade, sobre escola digna de verdade e para que nós
possamos esclarecer. Caso seja solucionado, estaremos protocolando,
estaremos representando no Ministério Público a situação daquela
escola. Então ontem nós conseguimos interceder positivamente naquela
manifestação, desfazer a manifestação os alunos, nós conquistamos a
confiança dos alunos que fizeram a manifestação e hoje temos outra
reunião e mais uma vez vamos hoje conversar com professores, alunos
e provavelmente com o secretário e vamos tentar fazer essa intervenção
junto à Secretaria de Educação, ao governo do Estado. Se isso não
surtir efeito e resultado, iremos representar ao Ministério Público
para que nós possamos ter uma escola digna de verdade, para que
possamos ter uma reforma de verdade naquela escola. É o que tinha
para o momento, Senhor Presidente. 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,
galeria, Comitê de Imprensa, senhor Presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão, Dr. Ângelo Santos. Senhor Presidente,
tramita nesta Casa um projeto de lei, da nossa autoria, cuja ementa diz
o seguinte: Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação, por fraude metrológica
na revenda varejista de combustíveis no âmbito do estado do
Maranhão. O artigo 1º, diz: Será cassada a eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, por fraude
metrológica na revenda varejista de combustíveis nas seguintes
situações. Senhor Presidente, aqueles que gostam e que são afeitos à
leitura, se não o fizeram recomendo uma coleção de três volumes sobre
a origem do povo brasileiro, sobre a nossa origem: quem somos nós?
De onde viemos? Essa obra foi escrita pelo historiador Eduardo Bueno

e os três primeiros títulos dizem o seguinte. O primeiro título:
Náufragos, traficantes e degradados. O segundo: A viagem do
descobrimento. O terceiro: Capitãs do Brasil. Senhor Presidente,
Portugal enviou para nós o que tinha de pior. Nessa obra ‘Náufragos,
traficantes e degradados’ encontramos toda a história do povo brasileiro.
Eu vejo a Rede Globo atacar, Presidente, os políticos. Ela está em uma
campanha sistemática contra a classe política brasileira, prestando um
desserviço à Nação. Mas ela não fala no problema que acontece
diariamente, que está aí nos Tribunais, nas instituições, na sociedade,
que estão degradadas, que sofrem problemas morais, profundos, são
sindicatos, são federações, são igrejas, são segmentos profissionais
importantes da sociedade todos atingidos pelo problema moral chamado
corrupção e aí você vê aqui no Maranhão. Eu vou me ater ao Maranhão,
não vou para outros Estados, mas eu sei que o problema deve ser o
mesmo. O consumidor encosta-se a um posto de gasolina e paga 30
litros que foram colocados no tanque do seu veículo, mas na verdade
ali só chegaram 20 litros, 25 litros. O PROCON está constatando esse
problema e este projeto de lei que trazemos à apreciação dos Senhores
Deputados, ele traz a colação este problema e espero que os nobres
pares possam prestar apoio irrestrito e que este projeto receba
aprovação por unanimidade das Senhoras e dos Senhores Deputados.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados, muito obrigado
pela atenção dispensada a este pronunciamento.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
imprensa e plenário. Ontem, eu estive na SINFRA acompanhando o
Prefeito Batista, de Boa Vista do Gurupi, também lá se encontrava o
Prefeito Antônio Filho, de Junco, o Prefeito Chico Velho, de
Maracaçumé, e, na SINFRA, conseguimos importante, e digo
importante porque para a Cidade de Boa vista do Gurupi, uma Cidade
que tem a população menos de 10 mil habitantes, fica localizado, para
quem não conhece na região, na mesorregião Oeste maranhense, e a
cidade que faz a divisa, a fronteira entre Maranhão e Pará. Lá tem uma
bela paisagem do rio Gurupi e aconchegante Boa Vista do Gurupi, que,
durante muito tempo, esteve com problemas para que recebesse vários
e vários investimentos, foi confirmada a primeira escola estadual, será
construída na cidade e é uma escola de seis salas de aula, um investimento
de mais de quase um milhão e meio do Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Educação e também por meio do convênio também assinado
com a SINFRA, que vai viabilizar a melhoria na qualidade do ensino na
cidade de Boa Vista do Gurupi. Também lá tivemos a grata satisfação
de ver que o andamento do projeto do cais da Cidade de Boa Vista do
Gurupi, orçado em mais de R$ 1,600 milhão, está em fase final para
que se possa ser liberado recursos para a construção desse cais. Também
tivemos a confirmação, e aí agradeço o intento, a gentileza de fazer as
ligações de se corresponder com o presidente da CAEMA, no sentido
da liberação de mais 350, 360 mil para que se faça o sistema de
abastecimento, da melhoria do sistema de abastecimento na cidade de
Boa Vista. O Prefeito Batista, entusiasta da educação, tem passado
por dificuldades, como tantos e tantos prefeitos do estado do Maranhão
e ver agora uma luz no fim do túnel. Mas mais ainda, além disso, nós
tivemos a satisfação e acompanhados dos articuladores políticos do
Governo do Estado, Luís Carlos Kelme, Celijane, e estivemos lá com
Luna, que é a responsável pelo Programa Mais Asfalto, melhoria de
asfalto na cidade, e tivemos a grata satisfação que nesse semestre
ainda, logo se termine esse inverno, nós teremos o Mais Asfalto na
cidade de Boa Vista do Gurupi. Portanto senhores, o que eu tenho a
preocupar é primeiro com o inverno desastroso que está acontecendo
em algumas cidades, porque também afeta e deixa de alerta a cidade de
Boa Vista do Gurupi. Mas o Prefeito Batista, que esteve até poucas
horas no meu gabinete, tem procurado de todas as formas conseguir
recursos para a cidade de Boa Vista do Gurupi. Ele, além desses pedidos
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junto à SINFRA, desses pedidos junto à Secretária de Educação, de
pedidos junto à Secretária de Educação e pedido junto à CAEMA, de
pedido à Secretária de Cultura para que o carnaval de Boa Vista do
Gurupi tivesse acontecido esse ano. Além disso o Prefeito, com a
viabilização do cais, o prefeito foi ainda a Brasília, por várias vezes, e
visitando os gabinetes de senadores e deputados federais,
principalmente do deputado federal Aluísio Mendes. O Prefeito Batista
tem tentado conseguir viabilizar recursos para a cidade de Boa Vista.
Alguns deles já estão em fase de empenho. Alguns deles o Deputado
Aluísio Mendes já garantiu. Os Senadores José Reinaldo e Ewerton
Rocha têm garantido que possa chegar recurso ainda esse semestre
para a cidade de Boa Vista do Gurupi. O prefeito Batista, e repito aqui,
tem passado as mesmas dificuldades de todos os prefeitos do estado
do Maranhão e no Brasil, mas tem procurado fazer com que a sua voz
chegue aos gabinetes do Deputado Estadual Fábio Braga, do Deputado
Federal Aluísio Mendes, dos senadores e pré-candidatos, dos deputados
federais, como Weverton Rocha, Deputado Federal José Reinaldo,
para que se possa viabilizar recursos ainda esse semestre para a cidade
de Boa Vista do Gurupi. Eu entendo que essa incessante procura do
Prefeito para que se possa entrar recursos novos na Prefeitura de Boa
Vista do Gurupi é o que a população tem entendido e tem feito com
que o Prefeito possa, em curto prazo de tempo, deixar uma Boa Vista
mais aconchegante do que é hoje. Portanto Boa Vista do Gurupi, na
manhã de ontem, no final da manhã de ontem teve essa grata satisfação
de receber o Secretário da SINFRA, Clayton Noleto, essas importantes
obras que poderão contribuir para a melhoria da infraestrutura da cidade
de Boa Vista do Gurupi.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria, amigos que nos
assistem pela TV Assembleia, blogueiros, jornalistas. Senhor
Presidente, nessas últimas semanas, nós temos sido informados dos
municípios em estado de calamidade pública por conta do inverno
muito grande, muitas chuvas, o que vem causando transtornos a vários
municípios. Tivemos a perda de uma criança na sexta-feira em Barra
do Corda, a criança Gustavo, que estava brincando nas correntezas,
nas enxurradas na rua, como é normal de qualquer criança, quem foi,
nós aqui do interior, que moramos no interior, que já moramos no
interior, que brincamos nas enxurradas na hora das chuvas, aquela
alegria pela chuva, por brincar na correnteza das ruas. Mas essa criança
foi engolida por uma boca de lobo e chegou a falecer, uma criança, o
Gustavo, e deixou a cidade triste por aquele fato ocorrido em Barra do
Corda. No sábado, estive na cidade de Marajá do Sena acompanhado
do governador em exercício, o Governador Carlos Brandão, juntamente
com nosso querido prefeito, Lindomar Araújo, além de vereadores e
outras lideranças políticas, e vimos a cidade de Marajá do Sena também
em estado de calamidade pública, uma vez que um córrego transbordou
e alagou a cidade quase toda. A prefeitura estava a 2,5 metros, a água
chegou quase ao telhado da prefeitura, atingindo também a Secretaria
de Educação e a Secretaria de Saúde. O acervo da prefeitura ficou todo
estragado, danificado, por conta da chuva e da lama. Então uma tristeza
para aquele município. Nós, sensibilizados com aquela situação,
conseguimos, junto com o governador, a Defesa Civil estava presente,
a Secretaria de Desenvolvimento Social doando colchões, água potável,
água mineral, mantimentos, cestas básicas, medicamentos, documentos,
o que é muito importante para começar a vida do município. Ontem,
em viagem para Brasília, me deparei com mais uma notícia triste, mais
uma cidade toda alagada, todos nós vimos pelos vídeos, na internet, a
própria televisão em nível nacional mostrou o municípios de Tuntum.
Em seguida, já em Brasília, ontem pela manhã, entrei em contado com
o prefeito Tema, prefeito de Tuntum, também com o vereador Dr.
Alexandre, que é vereador daquele município, preocupado com aquela
situação, estava tomando as providências, mas todo mundo

preocupado, temendo uma catástrofe pior. Falei com ele também já no
final da tarde, a chuva já estava amenizando mais um pouco, mas um
estrago muito grande, um estrago que ainda até a noite era irreparável.
Agora pela manhã, já contatei o prefeito, o Dr. Tema. Mais uma vez
também me contatei com o vereador o Dr. Alexandre, também
preocupado muito com a situação e a Defesa Civil já amanheceu no
município de Tuntum onde está fazendo um levantamento. E na
preliminar que ele me passou agora, sem ser na totalidade, são
aproximadamente 500 famílias que estão praticamente desabrigadas,
500 residências que vão precisar de reparos, umas mais outras menos.
A água já baixou bastante, mas ainda tem água, mais da metade das
casas ainda continuam inundadas e os bairros mais atingidos foram os
bairros: Ana Isabel, Vila Mata, Vila Nova, o Estádio Municipal que foi
reinaugurado há menos de um ano praticamente caiu todo o muro do
estádio, danificou o estádio, danificou o gramado do estádio. Um estádio
realmente muito bonito para aquela região, foi uma perda muito grande
para o estádio. A MA que liga a sede ao entroncamento da BR-226
também foi muito danificada. A estrada que liga a sede ao povoado
Arara, que é outra margem no sentido de Barra do Corda, também que
liga na BR-226, também a estrada foi muito danificada. Mas a Defesa
Civil já está lá, o prefeito já está preparando o decreto de estado de
calamidade pública do município. Mas o que me deixa mais ainda
tranquilo mediante toda essa catástrofe, é que não houve perda de
nenhuma pessoa. Graças a Deus não houve morte até agora e esperamos
que não irá acontecer porque o pior já passou, agora é recuperar. E
peço aqui, senhor Presidente, que esta Casa Legislativa também, por
representar o povo do Maranhão e a cidade especialmente de Tuntum,
mas Presidente Dutra também está atingido, Joselândia ali próxima
também está atingido, São José dos Basílios também está atingido,
Dom Pedro está atingido, Barra do Corda um pouco por conta do rio
Corda e do rio Mearim, aí vai chegar a Trizidela do Vale, Pedreiras e
Bacabal. Precisa que nós também com assento nesta Casa, nós
deputados e deputadas estaduais, senhoras e senhores deputados
possamos também levantar e ver o que podemos fazer com nossas
emendas parlamentares e destinar a esses municípios para que
possamos amenizar pelo menos as condições do povo que está sofrendo
neste momento com essa catástrofe das enchentes, das grandes chuvas
que vêm acontecendo em nossa região. Temos também a MA-135, que
está também interditada, no trecho entre Dom Pedro e Presidente
Dutra, que também dificulta muito o tráfego daquela região. Mas, mais
especificamente o município mais atingido até o momento, que eu vejo
aqui, naquela nossa região foi o município de Tuntum. Foi e está
sendo, mas que o prefeito Tema está tomando todas as providências e
aqui estamos aptos para ajudá-lo no que for preciso. Coloquei a ele
que me coloco à disposição do povo de Tuntum para que, na medida
do possível, o que se puder fazer para amenizar a situação daquela
população, estarei pronto. E peço aqui a colaboração, contribuição de
todos os deputados com assento nesta Casa.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, que Deus nos abençoe nesta manhã
tão importante para todos nós. Senhores Secretários, caros colegas
deputados e deputadas, imprensa, galeria aqui presente, é um prazer
mais uma vez estar aqui falando para a sociedade maranhense. Eu
recebi, senhor Presidente, uma correspondência, ontem, da Associação
de Apoio à Construção Civil de Imperatriz. Essa Associação de Apoio
à Construção Civil de Imperatriz é composta por pequenos e médios
construtores e eles trabalham com recursos próprios não alocados
pela Caixa Econômica Federal, recursos oriundos da própria empresa,
fazendo casas, unidades habitacionais e vendendo para autônomos,
para pessoas que queiram comprar e precisem comprar, e, essas
pessoas, naturalmente, financiam essas casas, na Caixa Econômica
Federal. Eles alegam, Deputado Léo Cunha, Deputado Marco Aurélio,
ali de Imperatriz, Deputada Francisca Primo. Eles alegam exatamente
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que a Caixa trouxe novas instruções normativas, portanto, novas
normas, e eles estão tendo a Associação dos Construtores Médios e
Pequenos de Imperatriz da Construção Civil, estão tendo dificuldades
para se adaptar a essas novas normas. E eles mandaram e eu gostaria de
ler rapidamente alguns trechos para que se possa esclarecer e eu já
estou, Senhor Presidente, pedindo uma audiência, eu quero convidar
também o Deputado Marco Aurélio, o Deputado Léo Cunha, que
também representa a cidade de Imperatriz, para irmos nessa audiência
com o Superintendente da Caixa Econômica para discutirmos esse
assunto, que eu acho que grande importância. Aqui vou ler alguns
trechos que eles me mandaram, a associação me mandou, eles dizem:
“Hoje se cobra pavimentação definitiva, asfalto ou bloquetes das vias
até as unidades comercializadas que se enquadrem como
empreendimento”. E o que é empreendimento?  Anteriormente, após
duas/doze unidades de uma mesma pessoa física ou jurídica
caracterizava empreendimento, hoje não,  a interpretação com a nova
norma é subjetiva,  o avaliador  pode achar  que pelo fato de existir
imóvel de uma mesma  característica, independente  de quem executou
a construção, mesmo sendo abaixo de duas/doze unidades pode ser
classificada   como empreendimento.  Então não há essa normativa da
Caixa ela não clara, ela não esclarece exatamente o que é empreendimento
e o que deixa de ser empreendimento e sendo empreendimento  o
construtor é obrigado  a fazer asfalto, ou bloquete, água, esgotamento
sanitário, etc. Então, para enquadrar num empreendimento sem a locação
de recursos Caixa precisa ter acesso  à pavimentação, água, energia e
captação de esgoto  ou estação individual de tratamento  de água servida,
teoricamente obrigações  do município, sendo que  os bairros registrados
na década de 80, 90  não foram comercializados com tal infraestrutura,
mas quase em sua totalidade cadastrado pela prefeitura com o
arruamentos,  água e energia, faltando  pavimentação   e esgotamento
sanitário, bem como todo  sabemos  essa problemática não é só em
Imperatriz,  mas praticamente em todos  os Estados do Nordeste  e na
maioria  das cidades  dos interiores do Brasil. Ele quis dizer aqui  que
no Brasil ainda há uma grande deficiência, especialmente, no
asfaltamento de ruas, pavimentação asfáltica de ruas e também no
esgotamento  sanitário, a ASAC - Associação de Apoio à Construção
Civil  de Imperatriz  é constituída  em sua maioria por pequenos e
médios construtores,   a qual representamos,   a título de esclarecimento,
em 2014, éramos 175 construtores e hoje somos  apenas  85,   dado a
crise e a lentidão na Caixa Econômica, nos órgãos públicos, para fazer
os pagamentos e a crise  no mercado imobiliário. Sabemos também que
o tratamento pela Caixa, isso é importante, também que o tratamento
pela Caixa e pela GIHAB - Gerência Habitacional de Engenharia não
tem isonomia para com todos os construtores, pois é público e notório
a desigualdade nas avaliações. Exemplo, hoje alguns grandes construtores
- não é o caso dessa associação, que é pequenos e médios construtores
- trabalham com empreendimentos, entregam unidades habitacionais
sem a pavimentação final, asfalto ou bloquete, exigência básica cobrada
para o empreendimento, medições erradas, obras inacabadas,
cronogramas atrasados e muitos outros. E esse, sim, trabalha a colocação
de recursos da Caixa Econômica Federal. E nós pequenos e médios
trabalhamos com o nosso próprios recursos, recursos da nossa própria
empresa. E aqui, Senhor Presidente, para terminar, falo da importância
do mercado de trabalho e a importância que eles têm no mercado
interno, no comércio de Imperatriz. Os recursos ficam lá, 97% de
nossa receita fica na cidade. A contribuição de IPTU, ITBI, alvarás,
CREAS, cartórios, corretores, material de construção, enfim. E eles
pedem, fazem algumas reivindicações. E a principal reivindicação é a
definição de empreendimento de forma objetiva, não subjetiva,
considerando a quantidade mínima de edificações por empresa ou
pessoa física que executou tal obra. Outra questão que eles pedem é o
prazo de carência mínimo de 12 meses para adequação de novas
instruções normativas que venham a ser criadas pela Caixa Econômica,
incluídas ou editadas pela instituição financeira, ou outra instituição
financeira, para que eles possam se adaptar no prazo de 12 meses. E a
delimitação no mínimo de 12 unidades habitacionais localizadas na
mesma rua, ou quadra, ou pertencente a mesma pessoa jurídica, ou

física, para efeito de enquadramento como empreendimento. Ou seja,
eles acham que estão sendo tratados diferente e que há uma política da
Caixa Econômica Federal no sentido de valorizar as grandes empresas
da construção civil em detrimento das pequenas e médias empresas,
que no seu conjunto é que oferecem a maior quantidade de empregos
para o povo ali de Imperatriz. Portanto eu vou levar essa questão à
Superintendência da Caixa Econômica Federal, para que nós possamos
discutir e buscar a melhor forma, a forma mais adequada para apoiar
aquela associação, que é tão importante para a construção civil de
Imperatriz. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Professor Marco Aurélio, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, os que acompanham a transmissão desta sessão, eu venho
nesta oportunidade, com grande alegria, destacar os avanços da educação
com o testemunho vivo de quem está próximo das escolas, de que tem
acompanhado, inclusive, contribuído com esta melhoria. Na minha
região, tenho acompanhado de perto os reflexos desse Programa Escola
Digna, que é o programa mais rigoroso da Educação atualmente em
todo o Brasil. No último sábado, estivemos em Amarante. O Deputado
Antônio Pereira presente, Deputada Valéria Macedo, Deputado Federal
Deoclides Macedo, ao lado do Secretário Clayton Noleto. E lá em
Amarante, Presidente, a Escola Padre João Batista Teixeira, também
conhecida como Escola Bandeirantes, uma escola de mais de 50 anos
de existência, que o que tinha nesse tempo todo era uma pintura e nada
mais, a escola que estava caindo e que o Governo Flávio Dino tomou a
decisão de não reformá-la, mas sim reconstruí-la. Foi uma obra longa,
de muitos meses, mas justamente para cuidar dos mínimos detalhes. A
escola foi transformada nesse período, a escola que hoje é um modelo,
que poucas escolas particulares do estado do Maranhão têm aquele
nível de acabamento. Uma obra bela, a escola está linda. Os alunos e
professores, mais do que motivados. Essa é a transformação do Programa
Escola Digna. E aí não apenas no ouvir falar, não apenas em julgar à
distância, mas em acompanhar de perto. Nós, que participamos desta
luta para que a escola fosse contemplada, nos sentimos imensamente
felizes em ver este novo ambiente escolar. A escola tem quase mil
alunos, os filhos do povo de Amarante estudam ali. Dessa escola já
saíram cidadãos e cidadãs que se tornaram grandes profissionais. A
escola que alimenta o sonho está nova. A escola renova a esperança de
toda uma geração e a gente fica imensamente feliz com isto. Na última
segunda-feira, o Governador Flávio Dino inaugurou, em Matões, uma
obra majestosa, uma obra esplêndida, mas, mais do que uma obra, mais
que uma construção física, uma fábrica de sonhos. Foi inaugurado mais
uma unidade plena do IEMA, mas essa tem um sabor especial, essa
tem uma dimensão maior porque foi um projeto idealizado pelo
Governo Flávio Dino, não existia nenhuma escola técnica da rede
estadual do Maranhão. Existia a do IFMA que faz um trabalho brilhante,
mas o Governador Flávio Dino, quando criou o IEMA, queria criar
uma rede própria, uma rede própria estadual que pudesse atender a
essa necessidade da formação técnica dos nossos jovens. Hoje as 13
unidades plenas do IEMA já conseguem dar uma dimensão maior a
esse ensino profissionalizante. Essa escola que foi inaugurada lá em
Matões, um investimento de 15 milhões de reais, essa escola foi a
primeira de uma série das obras que foram iniciadas do zero. Algumas
outras unidades plenas foram feitas, já aproveitando estruturas
existentes e adaptadas que são fantásticas. Cito, aqui em São Luís, por
exemplo, foi feita uma parceria com a Vale, foi inaugurada e tem dado
grande resultado. Agora essa primeira unidade plena, que foi começada
do zero, do sonho, que foi inaugurada em Matões, traz uma dimensão
maior. Aqui, hoje, na Assembleia, tem um dos diretores da Suzano que
sabe a importância da mão de obra qualificada, sabe a importância de
um estudante, de um aluno, de um jovem que tem um curso técnico,
uma profissão definida e o quanto facilita para a empregabilidade. E
vejo dos dois lados, tanto é importante para o jovem que vai conseguir
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o trabalho como também é importante para as empresas, as indústrias
que precisam dessa mão de obra qualificada. E é desse jeito que a Rede
Pública do Maranhão, a Rede Pública Estadual se fortalece, não com
palavras vazias, mas sim com ações fortes, ações que preenchem
espaços que foram deixados ao longo de décadas sem oportunidade
para essa juventude. Uma rede estadual que até o ano de 2014 não
existia nenhuma escola de tempo integral na rede estadual do Maranhão
e hoje já são 49. Ainda na segunda-feira estive em Imperatriz, na minha
cidade, visitando a Escola Tancredo Neves. A Escola Tancredo Neves
que recebe um investimento altíssimo neste momento para se tornar
uma Escola de Tempo Integral. Estive lá com o professor Rios, com a
gestora da URE, professora Orleane, estivemos verificando o andamento
das obras. E como será importante essa escola, uma escola digna, uma
escola que vai acolher e proteger o aluno. Uma escola que antes quem
tinha a oportunidade de estudar o dia todo, de chegar às 7h da manhã e
sair 17h30 da tarde, estudando direto, era só filho de rico, hoje não, é
o filho do povo que tem essa oportunidade. É uma transformação que
tem sido feita e que hoje todo o Brasil observa. Que inclusive tem sido
agenda que o governador tem destacado e tem sido observado não só
no Brasil, mas no mundo todo. Hoje esse programa, Deputado Rogério,
programa Escola Digna, faz uma verdadeira transformação. Só nesta
semana 08 escolas serão inauguradas, só nesta semana. Escolas novas,
escolas que substituíram escolas de taipa, cobertas de palha, casarões
que não ofereciam a menor dignidade para os estudantes e agora oferece.
É esta prioridade que o governo tem e que, é lógico, não dá para fazer
tudo de hora para outra, mas as coisas estão acontecendo. O governo
trata com seriedade, o Governador Flávio Dino, o Secretário de
Educação, o Secretário Clayton Noleto que executa grande parte dessas
obras. E assim nós falamos com muito confiança dos vários eixos do
programa Escola Digna, seja da construção de escolas novas, seja da
reforma de escolas, seja da implantação da rede de ensino em tempo
integral, seja da profissionalização, da formação continuada de
professores, não só da rede estadual, mas também da rede municipal,
seja também do ponto de vista da valorização profissional. Nós temos
certeza que o programa Escola Digna é hoje uma luz para todo o Brasil.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os Deputados Sousa Neto, Bira do Pindaré e Júnior Verde
ficam transferidos para o Pequeno Expediente de amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei Complementar n.º 002/2018, de autoria do
Poder Judiciário. (lê). Suspendo a sessão para que as comissões emitam
parecer.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade nas Comissões
competentes com uma Emenda modificativa apresentada pelo relator,
Deputado Antônio Pereira. Portanto, encerrado o trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação o Projeto de Lei Complementar 002, aliás, em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Em votação a Redação Final. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei 246, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam estão. Aprovado.
Vai a Segundo Turno. Projeto de Resolução Legislativa 012, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim. O Deputado está ausente. Fica
transferido para a sessão de amanhã. Requerimentos à deliberação do

Plenário. Requerimento 139, do Deputado Sérgio Frota. O Deputado
está ausente. Requerimento 142, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. O Deputado está ausente. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento 144... Transfiro para amanhã as matérias
constantes para a deliberação da Mesa. Inclusão na Ordem do Dia na
Sessão Ordinária de quinta-feira, 12 de abril: Requerimentos 146, 147/
2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista; Requerimentos 148/
18, de autoria da Deputada Nina Melo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Eduardo Braide, por 30 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia que
nos assistem. Senhor Presidente, nos últimos dias o Maranhão tem
sido assolado pelas fortes chuvas que vêm atingindo os mais diversos
municípios de nosso estado. De ontem para cá, o nível das chuvas
chegou ao ponto de inundar diversas cidades. Nós tivemos registros de
várias cidades onde, infelizmente, pessoas perderam as suas casas; em
alguns municípios, pessoas perderam até as suas vidas, foram fortes
as imagens veiculadas pelas redes sociais. Temos o caso aqui do
município de Tuntum, que talvez tenha sido o município mais citado
ultimamente por conta dessas enchentes. Essa imagem aqui que rodou,
não só o Maranhão, mas o país, de pessoas em meio a uma rua carregando
geladeira, retirando seus imóveis e utensílios de dentro de suas casas.
A situação no município de Dom Pedro com as ruas completamente
alagadas. Em Joselândia e aqui nós temos as avenidas principais com
seu asfalto praticamente todo retirado. Com isso, senhores e senhoras,
eu quero dizer que não cabe a ninguém, a nenhum ser humano evitar
qualquer situação que venha da natureza, mas cabe àqueles que estão
no poder cumprir aquilo a que se dispuseram. Aí vejo hoje na página
do governador, ele publicou uma foto de um ofício que encaminhou ao
Senhor Valter Casemiro, Ministro dos Transportes, cobrando a
recuperação em caráter emergencial do trecho da BR 135 que rompeu
entre os municípios de Presidente Dutra e Dom Pedro. É muito
importante fazer essa cobrança, porque ele representa os maranhenses
para cobrar junto ao Governo Federal aquilo que diz respeito ao governo
federal, mas cabe a nós, deputados estaduais, que temos a função de
fiscalizar e cobrar os atos do Poder Executivo, dizer que justiça boa é
a justiça que começa dentro de casa. E aí eu começo a cobrar do Exmo.
Senhor Governador do Estado Flávio Dino o cumprimento do Decreto
nº 31.536, de 11 de março de 2016. E que decreto é esse? É o decreto
que criou o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações no
Âmbito do Estado do Maranhão. Decreto assinado pelo governador
do estado, comitê criado pelo governador do estado em 11 de março de
2016. E o que é que diz o decreto de forma resumida? Considerando os
sérios riscos de inundações e consequentemente de danos à qualidade
de vida e ao meio ambiente em diversos municípios do estado do
Maranhão durante o período de chuvas, decreta: Artigo 1º - Fica
instituído o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações no
Âmbito do Estado do Maranhão, tendo por objetivo precípuo o
intercâmbio de informações e o planejamento de ações conjuntas
voltadas à prevenção de riscos correlatos ao período chuvoso no
território estadual. Artigo 2º - O comitê de que trata o artigo 1º deste
decreto contará com os seguintes membros, e aí relaciona diversas
secretarias que fazem parte desse comitê. E vem mais à frente o mais
importante. Artigo 3º - Dentre outras atividades para atendimento do
seu objetivo específico, o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a
Inundações desenvolverá as seguintes ações: Inciso I - mapeamento
das áreas de risco e construção de um sistema informatizado para
gerenciamento de dados sobre os municípios do Estado com maior
risco de inundações. E aí, senhoras e senhores, vem a primeira pergunta:
quem de nós não sabe que ano após ano temos situações de inundação
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em Trizidela do Vale, em Bacabal, em São Luís Gonzaga, em Tuntum,
que tem agora vários municípios que historicamente ficam debaixo
d’água no período chuvoso e esse Decreto, senhoras e senhores, é
assinado pelo Governador Flávio Dino e é de março de 2016. E a
pergunta que fica é: onde está o mapeamento das áreas de risco que
deveria ter sido feito pelo Governo do Estado e com base nesse Decreto?
Mas vou mais à frente: Inciso II - deliberação e elaboração de planos
preventivos e de contingência visando a redução da vulnerabilidade
das comunidades frente às consequências das chuvas do período. E aí
a pergunta que se faz: onde estão os planos preventivos e de
contingências que deveriam ter sido elaborados pelo Governo do Estado
desde março de 2016, por conta e por parte do Comitê de Prevenção e
Acompanhamento à Inundações? Inciso III, ainda de competência do
comitê: acompanhamento de demandas e atuação como canal de
comunicação com a população, com foco na prevenção de desastres
nas áreas e locais mais afetados por alagamentos e inundações. Ora,
senhoras e senhores, esse é um Decreto assinado pelo Governador do
Estado, publicado no Diário Oficial do Poder Executivo do dia 11 de
março de 2016, que criou um Comitê de Prevenção e Acompanhamento
em Inundações no Estado do Maranhão. E a pergunta que fica é... é
claro que não podemos lutar contra as forças da natureza, mas podemos
ajudar a minimizar os impactos daquilo que pode acontecer,
principalmente nos municípios que historicamente são atingidos pelas
inundações. Então a pergunta que fica é: quais foram as ações tomadas
por esse Comitê de Prevenção às Inundações e Enchentes do Maranhão
desde março de 2016, quando foi criado pelo governador? E aqui,
senhoras e senhores, seguem mais imagens. Município de Joselândia,
completamente inundado. Município de Trizidela do Vale, quem faz
política lá e conhece o município de Trizidela do Vale sabe que
historicamente ele sofre inundações e milhares de maranhenses ficam
nesse período chuvoso sem as suas residências e sem ter para aonde ir.
O município de Marajá do Sena, que não foi atingido só por conta das
fortes chuvas de ontem. Essa é uma matéria de 31 de março e o município
já sofria com essa questão das inundações. Município de Bacabal que
historicamente sofre com esse problema de inundações e várias famílias
deixam as suas residências. Está aqui matéria também mostrando a
enchente do rio Mearim e como se encontram as famílias do município
de Bacabal. E a pergunta que fica é a seguinte: Senhor Governador
Flávio Dino, o senhor cumpriu exigência do Decreto que o senhor
mesmo assinou? O Decreto n.º 31.536 que criou o Comitê de Prevenção
e Acompanhamento a Inundações no Maranhão? Quais foram as ações
que esse comitê fez desde o dia em que ele foi criado até hoje? É por
isso, Senhoras e Senhores, que estou apresentando um requerimento
de informações ao  Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para,
com base no artigo 158, inciso 7º, combinado com o artigo 160 do
nosso Regimento Interno, o Governador do Estado preste as seguintes
informações a esta Casa Legislativa: Primeira: quais as ações efetivadas
pelo Comitê de Acompanhamento e Prevenção a Inundações no Estado
do Maranhão, desde a sua criação até hoje? Segundo: que seja
encaminhado a esta Casa cópia do mapeamento das áreas dos
municípios do Estado com maior risco de inundações, porque essa é
uma ação prevista no decreto assinado pelo Governador do Estado.
Terceiro: que sejam encaminhadas a esta Casa cópias dos planos
preventivos e de contingência para redução de vulnerabilidade das
comunidades situadas em áreas de risco. Porque, Senhores e Senhoras,
se esse comitê não tiver feito nada de 2016 para cá, se o Governador do
Estado não exigiu do comitê as ações efetivadas para que fossem feitas
a prevenção e, no caso de fortes chuvas, como acometeram o Estado
nos últimos dias, a minimização dessas chuvas que caíram no
Maranhão, Senhoras e Senhores, eu não sei para que que serviu esse
comitê criado pelo Governador. Eu não sei se o governador tem um
governo que não respeita um decreto criado por ele mesmo e ele não
exige. O que nós vemos, Senhoras e Senhores, é o governador que se
preocupa muito mais em viajar do que em permanecer no Maranhão
para poder cuidar do povo maranhense. O povo que o elegeu, e ele não
precisava só estar aqui fisicamente, mas bastava ele ter exigido o
cumprimento do decreto que ele mesmo assinou criando esse comitê

para a prevenção de inundações e alagamentos nos municípios
maranhenses, até porque as ações do comitê são muito claras, a criação
do Plano Preventivo de Contingência, o mapeamento das áreas de risco
e as ações, que são várias, Senhoras e Senhores, as secretarias que
fazem parte desse comitê, secretarias que vão desde o sentido de ajudar
a prevenção e o acolhimento daqueles maranhenses que, infelizmente,
são os mais acometidos por essas situações, são os maranhenses mais
pobres que perdem as suas casas nesse momento de enchente e de
alagamentos, são os maranhenses mais pobres que não tem para aonde
ir, e que tudo isso se não poderia se evitar as causas da natureza e as
chuvas, mas o governo poderia ter feito aquilo e cumprido aquilo que
estava no decreto assinado pelo governador em março de 2016, ainda
no começo do segundo ano do governo Flávio Dino. E aí, Senhoras e
Senhores, espero que eu esteja enganado em relação à falta de ações
por parte desse comitê e é por isso que eu vou dar a oportunidade para
que o Governador do Estado possa prestar a esta Casa as informações
necessárias, no que diz respeito ao cumprimento das ações e atividades
que deveriam ter sido realizadas por esse comitê, afinal de contas, eu
acho que é isso que espera a população maranhense, é ver a preocupação
do Governo do Estado nesse momento em dar as mãos aos municípios
que estão sofrendo, estão decretando estado de calamidade por conta
dessa situação. É dar as mãos aos maranhenses que perderam as suas
casas, que não tem para onde ir, e ver de que forma o Governo do
Estado poderá ajudar esses municípios. Que o Governador não trabalha
em parceira com os prefeitos, isso todo o Maranhão já sabe.  Mas eu
espero que ele abra uma exceção pelo menos agora nesse período de
calamidade causado pelas chuvas, e possa estender a mão aos
municípios, para que a gente venha ver não finalizada, mas pelo menos
diminuído o sofrimento dos maranhenses que mais precisam nesse
momento de apoio do Governo do Estado. E por uma omissão do
Excelentíssimo Senhor Governador, que não colocou em prática um
comitê que ajudaria em muito essa situação dos maranhenses que estão
sofrendo hoje. Volto a dizer e espero estar enganado e espero que o
Governador encaminhe a esta Casa os documentos que eu apresentarei
agora à Mesa Diretora em  relação às informações das ações efetivadas
desde do dia da criação deste comitê em 2016, por ato do
Excelentíssimo Senhor Governador, até os dias de hoje. Porque quem
está sofrendo nos lugares alagados é o povo maranhense e,
principalmente, o povo maranhense mais carente, aquele que tem menos
condição de assistência e atendimento nesse momento. Portanto, Senhor
Presidente, apresentarei agora o requerimento com o pedido de
informações acerca do cumprimento deste Decreto..

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado
Eduardo, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – que criou
o comitê de prevenção e acompanhamento a inundações no Estado do
Maranhão. E espero que o Governador possa responder a esta Casa de
forma positiva, para que nós possamos levar tranquilidade, ou pelo
menos minorar o sofrimento daqueles maranhenses que estão com a
sua vida, as suas moradias, as suas famílias, as suas cidades embaixo
d’água nesse momento. Concedo um aparte ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Deputado Eduardo Braide, eu estou aqui um pouco estarrecido com
seu pronunciamento. Foi baixado a isso, o que eu acabei de ver, foi
baixado um Decreto em 2016 sobre prevenção de enchentes e
alagamentos? É isso que V. Ex.ª está falando?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – É o
Decreto nº 31.536, Deputado Sousa Neto, de 11 de março de 2016,
publicado no Diário Oficial do Poder Executivo.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – E o que
a gente está vendo agora. Eu só queria saber, porque eu estou aqui
abismado, isso é uma descoberta que V. Ex.ª fez, que até agora a gente
está vendo como é que está o estado. Como V. Ex.ª falou, ninguém tem



QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2018                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
culpa das chuvas, mas pelo menos que o trabalho, que seja feita a
preventiva por meio desse Decreto. Parabéns a V. Ex.ª, eu só queria
dizer que estou estarrecido com essa noticia, até porque esse decreto
está em vigência. Eu creio que está em vigência até hoje. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Sousa Neto pelo aparte. E dizer, Deputado Sousa Neto,
que a previsão daquilo que era necessário fazer para enfrentar situações
como essa está no Decreto. Só precisava cumprir aquilo que foi
estabelecido pelo Governador do Estado, por ele mesmo, ao assinar
esse Decreto. Então situações como mapear as áreas de riscos. A partir
do momento que você tem o conhecimento das áreas de riscos, você
pode evitar que alguém perca vida por conta de um desmoronamento,
você pode fazer com que, ao começar uma chuva, pessoas que já
historicamente ficam situadas em áreas de riscos sejam retiradas com
uma maior antecedência. Mas mais do que isso, não só a questão da
prevenção, mas o plano de contingência que todo governo deve ter e
que o Governador tem que ser cobrado para apresentar qual foi o
plano de contingência que foi elaborado desde março de 2016 até hoje.
Plano de contingencia prevê a retirada das famílias em área de risco, o
apoio e a assistência a essas famílias que estão em áreas de risco. Ora,
senhoras e senhores, não adianta nenhum de nós, parlamentares, tirar
foto andando de barco em meio de enchente se nós não cobrarmos,
enquanto nosso papel fiscalizador aqui de deputado, que o governo do
Estado cumpra aquilo que foi estabelecido no decreto, cumpra a exigência
daquilo que foi estabelecido em relação ao Comitê de Prevenção de
Enchentes e Inundações nas cidades. Portanto, senhoras e senhores,
fica aqui esse pedido para que nós possamos ter essa situação deste
decreto cumprido, por isso que apresento esse requerimento de
informações para que nós possamos ter, vindo do governo do Estado
a esta Casa, aquilo que deveria ter sido feito pelo governo do Estado e
que estava previsto na legislação desde março de 2016. Se não aconteceu
nada, não tem outra palavra que não seja omissão e irresponsabilidade
por parte do Senhor Governador Flávio Dino. Nós vamos aguardar a
resposta por parte de governo do Estado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Tempo da
liderança, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Agora o Deputado Bira do Pindaré pela liderança
do Blocão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ao contrário do que
se diz, ou do que disseram, o Governo do Maranhão está extremamente
atento à questão das enchentes e tem tomado diversas providências em
diversas situações. Eu estive, nesse final de semana, no município de
Itapecuru. O rio Itapecuru subiu demais com as chuvas e comprometeu
a estação de captação de água do município. Se não fosse tomada uma
providência imediata pelo governo do Estado e pela Caema, o município
de Itapecuru ficaria por três ou quatro meses sem água, sem
abastecimento de água, porque o projeto feito no passado colocou a
estação de captação em um nível muito baixo, então bastou o rio subir
a este ponto que chegou agora que essa estação já ficou totalmente
comprometida. Eu fui lá, eu vi a situação, a casa de máquinas, o prédio
que abriga está desmoronando. Em razão dessa situação, de imediato
eu recebi uma comunicação por parte da Câmara de Vereadores na
pessoa do presidente Carlos Júnior. Nós comunicamos ao governo,
comunicamos à Caema que já está tomando as providências, garantindo
a transferência do local da casa de máquinas para um ponto mais alto.
Vai ter que interromper o fornecimento de água por cinco dias mais ou
menos, uma semana, para fazer essa transferência, mas vai resolver o
problema em caráter emergencial, em caráter provisório. Depois terá
que construir uma nova estação de captação, porque esta que ali funciona
não vai ser mais possível funcionar naquela localidade. De maneira que

parabenizo a diligência, a efetividade do Governo do Estado em relação
a esse caso que acompanhamos em Itapecuru e que protege a população
garantindo um serviço de abastecimento de água para todo aquele
município que estava ameaçada em razão da cheia do rio Itapecuru.
Mas estive no município e vimos outras situações, a situação, por
exemplo, do bairro Aviação que há muito tempo não tem um sistema
próprio de abastecimento de água. E a CAEMA está implantando um
poço com vazão altíssima para garantir o atendimento de mais de 08
mil moradias, que é o maior bairro do município de Itapecuru. São mais
de 08 mil casas que esse poço, uma vez construído, já está construído,
falta o acabamento para fazer a interligação na rede de distribuição, vai
atender e garantir o abastecimento de água em toda a região do bairro da
Aviação, em Itapecuru. E, finalmente, outra reivindicação que vi, do
prefeito Miguel, de várias lideranças políticas do município por ocasião
da sessão de abertura da Câmara de Vereadores, em Itapecuru, que é o
Hospital Regional do Município de Itapecuru, um hospital estadual.
Nós encaminhamos essa reivindicação ao Governo do Estado por meio
da Secretaria de Saúde. E esta semana o Secretário Lula confirmou que
a obra de recuperação e reforma do hospital já está em andamento. Eu
verifiquei, ele mandou as fotos constatando que aquele hospital regional
de Itapecuru está sendo totalmente recuperado para ser entregue em
breve, requalificado para prestar um bom serviço a todo o povo de
Itapecuru e também da região. Portanto, eu queria nesta manhã, senhor
Presidente, registrar e relatar todas essas pautas relativas ao município
de Itapecuru que chegaram até o nosso gabinete por intermédio da
Câmara de Vereadores, na pessoa do Presidente da Câmara Carlos
Júnior e que já estão sendo atendidas pelo Governo do Estado, inclusive
em relação à questão da enchente do rio, que o rio sobe a cada dia e está
ameaçando e já compromete totalmente a estação de captação de água
que ali existe. Eu queria fazer esses registros, parabenizar a Câmara de
Vereadores na pessoa do Presidente Carlos Júnior, também o Presidente
da CAEMA Carlos Rogério, pela forma diligente com que atendeu
essas reivindicações e o Governador Flávio Dino que está
acompanhando cada passo do que acontece no Maranhão em razão das
fortes chuvas que estão caindo sobre o Estado e que são bem-vindas.
Porque estamos no mês de abril, nós vivemos crise hídrica, crise de
abastecimento por escassez de água, então temos que erguer a mão
para o céu e agradecer que está chovendo muito no estado do Maranhão.
Mas óbvio que temos que estar atentos às consequências, aos efeitos
colaterais e garantir o apoio necessário para que os municípios possam
atender e dar assistência aos atingidos pelas fortes chuvas no Estado
do Maranhão, mas o Governo faz a sua parte como, aliás, tem feito em
todas as áreas, e é por isso que é reconhecido como melhor Governo
neste momento em todo o País. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputada Andréa Murad, pela Liderança do
Bloco de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
primeiro, lamentar a questão das enchentes e inundações nos interiores
maranhenses como Tuntum, Joselândia, Trizidela do VALE, Dom
Pedro, Presidente Dutra, São José dos Basílios, Pedreiras, Barra do
Corda, Marajá do Sena, entre tantos outros aí que foram fortemente
atingidos pela chuva. Assim como o Deputado Eduardo Braide, eu ia
entrar também com o pedido de informações, Deputado Eduardo, para
saber as medidas tomadas por esse comitê, criado pelo Governador
Flávio Dino, justamente para entender como ele cria um comitê e ele
não consegue, depois de dois anos, não conseguiu prevenir isso tudo
que está acontecendo, não é uma questão que a gente, como o Deputado
Eduardo Braide disse, a gente não manda na natureza, mas ele deveria
ter, sim, tido um plano para que os impactos disso tudo na vida das
pessoas ali fosse menor. Então, o Deputado Eduardo Braide vai entrar
com este pedido de informações, eu também ia entrar como ele vai eu
acho que não tem necessidade, mas eu acho importante também que
esta Casa forme uma comissão para não só visitar esses locais, mas
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principalmente saber quais as medidas que estão sendo tomadas ali de
perto, acompanhar as ações da Defesa Civil. Eu acho isso de
fundamental importância, vou dar entrada nesse requerimento e também,
assim como o Deputado Eduardo Braide, eu também quero respostas
para saber o que esse Comitê de Prevenções a Enchentes e Inundações
fez durante esses dois anos, porque realmente nós não estamos
encontrando aí nenhuma resposta e é importante que o governo se
manifeste.  Então, eu ia dar entrada diretamente nas secretarias
envolvidas nesse comitê, mas o Deputado Eduardo Braide vai pedir
por aqui pela Assembleia, vamos aguardar as respostas e eu entrarei
com um requerimento para que seja formada essa comissão para visitar
essas áreas atingidas, mas principalmente acompanhar as ações da
Defesa Civil. Quando acontece isso com o Maranhão, a vergonha, o
Governador não tem... Flávio Dino é um ser humano que não tem
vergonha. Enquanto o Maranhão está agonizando, sofrendo, ele estava
lá querendo aparecer, visitando Lula em Curitiba. Nada contra ele
visitar o ex-presidente Lula, desde que ele olhasse pelos maranhenses
que estão aqui numa crise seríssima, que estão penando, que estão
agonizando, sem casas, com suas vidas esfareladas. Isso, sim, é muito
triste. Então como saiu hoje no Bom Dia Brasil, ele vai agora tratar de
ficar postando em Twitter para dizer que está trabalhando. Mas vamos
ver o trabalho dele. O trabalho dele a gente vai ver nesses dois anos,
Deputado Rogério, nesses dois anos de criação desse comitê e que ele
não fez nada para evitar tudo isso. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Com a palavra, o Deputado Júnior
Verde, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente
em exercício, senhoras e senhores deputados, imprensa e galeria, a
todos que nos acompanham por todo o estado do Maranhão, nosso
cordial bom dia. Senhor Presidente, eu faço, na manhã de hoje, o registro
de mais uma agenda positiva que nós tivemos com trabalhadores do
estado do Maranhão. De forma especial, nós estivemos em vários
municípios do sul do estado, no município de Açailândia, São Francisco
do Brejão, participando de um momento muito importante para o
município, uma atividade cultural, que foi o segundo Brejão Folia. O
Prefeito Adão Carneiro está de parabéns por investir na cultura,
fortalecer e buscar as tradições daquele município. O que agrega valores
desde o turismo, também passando pela economia local, porque uma
atividade cultural dessas envolve a comercialização de muitos produtos,
como também o aspecto de atrair moradores de municípios vizinhos.
Então destacando aqui o trabalho do Prefeito Adão Carneiro, inclusive
com uma emenda nossa que destinamos para fortalecer a cultura do
município. Mas eu quero focar hoje, nesta manhã, sobre a nossa atuação
no diálogo que tivemos com os trabalhadores rurais do município de
Vila Nova dos Martírios, do município de Açailândia. Nós, nesta Casa,
desde 2015, desde o primeiro momento, nós defendemos os
trabalhadores rurais. Por quê? Porque eu sou filho de lavrador, de
pescador. Nossa origem é humilde, nossa origem é do campo. E, nesse
aspecto, dialogando com os trabalhadores, nós ali ouvimos atentamente
suas reivindicações. Inclusive das reivindicações destes nós vamos
encaminhar uma audiência pública que deve ser aprovada nesta Casa. E
junto com trabalhadores dos municípios de Açailândia, Brejão,
Cidelândia, Vila Nova dos Martírios, São Pedro da Água Branca, os
municípios do entorno do sul do estado, nós vamos atuar de forma
realmente a consolidar as suas reivindicações. E eu quero destacar que
na reunião que tivemos a oportunidade de participar tanto em Açailândia,
como São Francisco do Brejão, ouvimos nas reivindicações o direito ao
acesso à propriedade, à terra. Aqueles trabalhadores querem produzir,
trabalhadores familiares, agricultores familiares que querem produzir.
E nós estamos levando essas reivindicações, inclusive por indicação ao
INCRA. Para que o INCRA proceda a uma análise profunda,
georreferenciada, das áreas produtivas da região sul do estado, de forma

especial, neste momento, para que nós possamos assentar famílias de
trabalhadores. Farei aqui essa indicação também devidamente a ser
aprovada nesta Casa por V. Ex.ªs. O que nós queremos é que de fato
nós possamos dar acesso às pessoas às propriedades. É claro que, na
região sul, em especial naquela região de Açailândia a Vila Nova, na
região sul do estado, nós temos hoje uma grande empresa que é a
Suzano Papel & Celulose que faz um trabalho de investimentos
econômicos naquela área. Somos favoráveis ao desenvolvimento
econômico do estado do Maranhão e precisamos expandir inclusive
esse desenvolvimento econômico com instalação de muitas empresas,
muitas indústrias no estado, mas nós não podemos perder o foco
social, eu acredito na responsabilidade social que têm que ter as
empresas. Ainda há pouco, conversando com o relações institucionais
da Suzano, o senhor Flávio Moura, ele nos passou que a empresa já
começa a fazer investimentos nesse sentido, que é o que nós queremos,
isto é, que nós possamos desenvolver o Maranhão. O nosso foco é o
desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, pois
precisamos pensar no meio ambiente. Esse também vai ser um dos
papéis protagonizados pela Assembleia em uma audiência pública a
ser realizada no dia 12 do próximo mês. Nós vamos fazer uma audiência
em Vila Nova dos Martírios, conversamos com a prefeita Carla que ali
se prontificou em dar todo o apoio, o suporte necessário. O que nós
vamos levar são justamente as reivindicações desses trabalhadores,
vamos convidar o INCRA, o ITERMA, identificar inclusive áreas do
estado. Como hoje há uma grande parceria entre o INCRA e o ITERMA,
nós vamos consolidar essas iniciativas voltando os nossos esforços à
compreensão de que nós precisamos dar acesso aos trabalhadores que
querem produzir, porque o Maranhão precisa se tornar um celeiro de
produção. Para isso, é preciso que nós possamos realmente levar as
necessidades do trabalhador para que as suas efetividades, dentre as
quais destacamos aqui o acesso a terra. Mais uma vez enfatizamos na
reunião que nós tivemos de forma específica com os trabalhadores,
inclusive que estão se organizando em associações até para que os
associados possam realmente ser representados pela entidade. Eles
querem que o Incra, e faço o registro, eles querem de forma legítima que
o Incra, o ITERMA, que o Estado, que o governo federal procedam a
uma intervenção positiva de forma a dar acesso à propriedade para que
eles possam de fato produzir. Não querem invadir propriedades, eles
querem, dentro da legalidade, o direito a exercer as suas profissões,
eles querem o direito natural que é do ser humano, que é do trabalhador,
o direito de poder desenvolver as suas atividades agrícolas. Mas eles
estão impedidos por conta talvez dos grandes latifúndios, das grandes
propriedades, aí conclamo esta Casa, conclamo o Estado a apoiar essa
iniciativa no sentido de poder realmente estabelecer diálogos e
entendimentos. O que nós queremos, e aqui faço já desta tribuna esta
referência, nós queremos é a interação, o diálogo e o resultado necessário.
E o resultado é acesso à propriedade, fazer com que o lavrador possa
exercer a sua atividade, com que o pescador, o piscicultor possa ter
acesso a desenvolver sua atividade de piscicultura, criando seu peixe e
o agricultor criando ali, produzido na sua lavoura. Eu estive inclusive
acompanhando e quero agradecer ao articulador político do sul do
estado, o pastor Heleno, como é conhecido, que a nosso convite
acompanhou a nossa ida ao Sul e que ali também pôde ouvir as
reivindicações dos agricultores. Então o Estado também, por meio
deste que representa hoje a articulação política no município de
Açailândia e no Sul do Estado, também ouviu as reivindicações dos
lavradores, dos agricultores. E trazemos hoje a esta Casa, porque
entendemos que essa defesa é fundamental, esse acesso é legítimo e
que precisamos dialogar com as empresas que ali se instalam. E aqui de
forma especial fiz referência à Suzano, porque foi citada inclusive
durante os nossos diálogos com os trabalhadores rurais dos municípios,
tanto de Açailândia como de Vila Nova dos Martírios e vamos fazer
com que essa audiência se torne uma audiência de conciliação. Que
possamos levar reivindicação, mas que as reivindicações sejam atendidas
inclusive com parcerias. Eu acredito, e aqui reitero, acredito na força
das parcerias. É a parceria do Poder Público com a iniciativa privada
para que possamos dar resultados. Não se faz nada sozinho e nós,
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como interlocutores nesse contexto, queremos intermediar algo que é
fundamental pela força dessas parcerias, unindo esforços do governo.
E o Incra é o órgão que representa a atividade rural, atividade agrícola,
ele conduz famílias de assentados, assenta famílias no sentido de poder
fazer com eles produzam. Ele busca investimentos, assim como também
o ITERMA buscando a titulação das áreas, então não é diferente.
Acredito que eles vão cumprir seu papel institucional e o nosso papel,
enquanto parlamentar, é justamente defender as causas legítimas do
estado do Maranhão, as causas representativas como sempre fizemos.
Nós defendemos todos os segmentos sociais e os trabalhadores rurais
precisam de vozes neste Parlamento. E o que estamos fazendo hoje
aqui é ecoar a voz daqueles que estão ali no dia a dia, trabalhando de sol
a sol, sujeitos a todas as intempéries naturais e que precisam realmente
ser ouvidos. E trago a esta tribuna, na manhã de hoje, essa importante
reivindicação dos lavradores, dos agricultores familiares da região Sul
que reivindicam terras para produzir. E repito, vamos buscar essa
interlocução. E aqui faço este convite, vamos aprovar a Audiência
Pública que vai nortear o que estamos formalizando aqui na manhã de
hoje e a partir dessa audiência buscar a efetividade das políticas de
assentamentos para o Maranhão, intensificando um trabalho que deve
realmente acontecer a contento no Estado e que vai dar resultados,
porque o resultado é o instrumento na mão do trabalhador. É o
trabalhador tendo as condicionantes necessárias para exercer suas
atividades. Isso nós faremos por meio dos nossos esforços, dessa
audiência, mobilizando a classe política, mobilizando as instituições
públicas do estado do Maranhão no que diz respeito a essa problemática
tão importante, que é o acesso à produção. Até porque sabemos das
dificuldades dos maranhenses. Nós às vezes importamos frutas,
importamos cereais, porque às vezes no Maranhão não se produz e
precisamos virar essa página, a página da falta de produção. E para
produzir, precisa de investimento, precisa de terra, de instrumento na
mão do trabalhador, de condições, de assistência técnica. Precisamos
reunir todos os esforços nesse mesmo propósito. Por isso que essa
agenda no Sul do Estado foi muito positiva. Defendemos aqui nesta
tribuna na manhã de hoje algo que é legítimo, necessário e que o resultado
só pode acontecer de forma da interação. Nós precisamos estar
irmanados nessa causa comum, que é uma causa de todos nós, todos
nós parlamentares, dos 42 deputados, que aqui estão, certamente,
tivemos votos dos lavradores, dos agricultores familiares, e precisamos
honrar esse compromisso  assumido com cada voto, defendendo os
direitos, o aceso  à propriedade. Muito obrigado, e que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Bloco Parlamentar Independente. Partido Verde.
Bloco Parlamentar Democrático.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Não houve orador incrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Jota Pinto, Júnior Verde,
Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Rigo Teles, Roberto
Costa, 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 ao
Deputados: Júnior Verde, Professor Marco Aurélio, Bira do Pindaré,
Jota Pinto, Antonio Pereira, Eduardo Braide, Wellington do Curso e
Zé Inácio  Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, tramitação Ordinária, o Projeto de Lei nº 044/2018,
de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que institui e inclui no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão o “Dia do Antigomobilismo
Maranhense”, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. O Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2018,
de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, ficou transferido devido
ausência do autor em Plenário, bem como o Requerimento nº 139/
2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota. Em seguida, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 098/2018, de autoria das Deputadas
Francisca Primo e Valéria Macedo, para que seja votado em regime de
urgência, em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, de autoria do
Poder Executivo; 131/18, de autoria dos Deputados Glalbert Cutrim e
Professor Marco Aurélio, solicitando que seja discutido a votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinbária a realizar-se após a
presente Sessão, o projeto de Lei Complementar nº 002/18, do Poder
Judiciário e 132/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
que seja realizada uma Sessão Solene em comemoração aos 10 (dez)
anos do Curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), a ser realizada no dia 23 de maio do corrente ano. Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 140/2018, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 e 05 de abril
do corrente ano, conforme atestado médico. Mediante acordo de
lideranças, o Presidente sumeteu a deliberação do Plenário, na presente
Ordem do Dia, o Projeto de Lei Complemantar nº 001/18, de autoria do
Poder Executivo, que regulamenta o Fundo Estadual de Enfrentamento
à Violência Contra as Mulheres, o qual foi aprovado nos seus turnos
regimentais e encaminhado à sanção Governamental. Na forma do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Requerimentos nºs: 142 e 143/18, do Deputado Wellington do Curso
e 145/18, de autoria do Deputado César Pires. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Neto Evangelista. Em seguida,
na forma do art. 101, inciso III do Regimento Interno, 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, 11 de abril de
2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé
Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Hemetério Weba, Jota Pinto, Léo Cunha, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa,
Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado
Stênio Rezende, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Na sequência ouviu-se a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:  Projetos
de Lei nºs: 076/18, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que
dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual do Jovem Cristão”; e 077/
18, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que considera de utilidade
pública a Associação Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi; Moção n°
004/18, de autoria da Deputada Valéria Macedo, solicitando que seja
encaminhada Moção de Apelo ao Ministro de Estado dos Direitos
Humanos, Senhor Gustavo do Vale Rocha, solicitando maior agilidade
na investigação da morte da Vereadora Carioca Marielle Franco (por
tudo o que ela representou na defesa dos direitos humanos, das
mulheres, dos negros e todas as demais minorias deste país);
Requerimentos nºs: 139/18, do Deputado Sérgio Frota, encaminhando
mensagem de congratulações à população do Município de Timbiras,
pela passagem de seu aniversário comemorado no mês de abril; 140/18,
do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 e 05 de abril do
corrente ano, conforme Atestado Médico; 141/18, do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja realizada audiência pública,
no dia 20 de abril, às 15 horas, no Auditório Fernando Falcão na
Assembleia Legislativa, objetivando discutir sobre “O processo judicial
de descompressão”, a ser realizado pela Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa do Maranhão; Indicações nºs: 213/18, do
Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, a fim de que determine, junto ao Secretário
Estadual de Desenvolvimento Social, Senhor Francisco Júnior, a
construção do poço artesiano para atender o Povoado Carrapatinho,
no Município de Brejo; 214/18, do Deputado Bira do Pindaré ao
Superintendente Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Senhor Maurício Abreu Itapary, a fim de que
promova estudo de viabilidade para o tombamento do Sítio Piranhenga;
215/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Governador do Estado
do Maranhão, a fim de que determine ao setor competente a reforma
do Complexo Poliesportivo, no Centro de Ensino Juarez Gomes, no
Município de Bacabal; 216/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao setor
competente a construção do poço artesiano para atender o Povoado
Santa Fé do Biano Pereira, localizado às margens do Rio Parnaíba; 217/
18, ainda do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao setor competente a
implementação do Programa Mais Asfalto no Município de Serrano;
218/18, do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do
Maranhão, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a pavimentação
asfáltica, por meio do programa “Mais Asfalto”, dos bairros Tamancão
e De Lourdes, no Município de Cajari; 219/18, do Deputado Júnior
Verde , também ao Governador do com cópia para o Prefeito de São
José de Ribamar, Senhor Luís Fernando, e para o Secretário Municipal
de Obras, Habitação e Serviços Públicos, Senhor Glauber Miranda,
solicitando a pavimentação asfáltica das vias principais e adjacentes
do Loteamento Cohabiano, localizado no município de São José de
Ribamar; 220/18, do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado

do Maranhão, com encaminhamento para o Ministro de Direitos
Humanos, Senhor Gustavo do Vale Rocha, e para o Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), o Desembargador
Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, solicitando-lhes que disponibilizem
urnas eletrônicas para a eleição unificada dos Conselheiros Tutelares
do Estado do Maranhão, visando a celeridade e segurança no processo
de escolha dos membros do Conselho Tutelar; 221/18, do Deputado
Paulo Neto ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a implantação de pavimentação asfáltica em toda a extensão
da Avenida Tancredo Neves, Bairro de Vila Industrial, no Município
de São Luís; 222/18, do mesmo autor, também ao  Prefeito de São Luís,
solicitando a pavimentação asfáltica em todas as Ruas do Bairro
Residencial Shalon, no bairro Vila Esperança, também no Município
de São Luís; 223/18, da Deputada Nina Melo, ao Senhor Secretário de
Estado de Saúde, Carlos Eduardo Lula, solicitando providências
visando a celebração de um convênio, com o objetivo de subsidiar as
despesas oriundas das ações desenvolvidas pela  Associação de Amigos
do Autista do Maranhão (AMA-MA), localizada no Município de
São Luís. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as Indicações
acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra a Deputada Graça Paz
que informou sobre o seu ingresso no PSDB. O Deputado Júnior
Verde relatou sua agenda em São Luís e no Interior do Estado, quando
estabeleceu importantes diálogos na defesa de diversas demandas que
traduzem os interesses do povo do Maranhão. Por sua vez, o Deputado
Antônio Pereira relatou a inauguração de uma escola do ensino médio
no município de Amarante do Maranhão, que foi reformada e ampliada.
O Deputado Carlinhos Florêncio discorreu sobre os transtornos
causados pela enchente do Rio Mearim. Em seguida, ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso informou que a Assembleia Legislativa
do Tocantins aprovou o Projeto de Lei que proíbe a apreensão de
veículos com IPVA atrasado. Com a palavra a Deputada Andréa Murad
relatou que em março de 2016 o Governador Flávio Dino anunciou a
construção de um Hospital com 50 leitos, na Cidade de Barra do
Corda, mas que até o presente momento não cumpriu sua promessa.
Por fim, o Deputado Bira do Pindaré registrou visita realizada ao
município de Coroatá para participar das festividades em comemoração
aos 98 anos daquele município, destacando uma sólida parceria entre a
prefeitura de Coroatá e o Governo do Estado. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente a Presidente em exercício,
Deputada Nina Melo, declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando os
Projetos de Lei nºs: 039/2016, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui o “Dia Estadual da Conscientização Sobre a Síndrome
de Dowm”; 049/2017, de mesma autoria, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia,
de TV a Cabo, de Cartão de Crédito e Similares manterem em suas
páginas na Internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar
a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço
Via Internet; 060/2017, também de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada nos
Estádios, Ginásios Esportivos, Parques Aquáticos do Estado do
Maranhão às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
seu acompanhante, com parecer favorável das competentes comissão
técnicas, estes Projetos de Lei foram aprovados e encaminhados à
sanção governamental. O Projeto de Lei nº 267/2017, de autoria do
Deputado Josimar Maranhãozinho, que institui o Polo Maranhense
de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão foi encaminhado à redação
final. Ainda em segundo turno, o Plenário aprovou o Projeto de
Resolução Legislativa nº 011/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira, que concede título de Cidadão Maranhense ao Engenheiro
Robson Braga Andrade, natural do Estado de Minas Gerais. O Projeto
de Resolução Legislativa nº 012/2018, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim, ficou transferido para a próxima Sessão, devido a ausência do
autor, assim como os Requerimentos nºs: 131/2018, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim e 132/2018, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa. Na sequência foram aprovados os Requerimentos nºs: 127/
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2018, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Bira do Pindaré,
solicitando que seja realizada, em data a ser definida, uma Sessão Solene
em comemoração aos 50 anos do Bairro Anjo da Guarda e 130/2018, de
autoria do Deputado Sousa Neto, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene em homenagem aos 180 anos de aniversário do Colégio
Liceu Maranhense, em data a ser agendada. Sujeito à deliberação da
Mesa, foi deferido o Requerimento nº 136/2018, de autoria do
Deputado Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 26 a 29 do mês de
março de 2018, quando esteve em Brasília-DF, para tratar de assuntos
da Colônia de Pescadores do Estado do Maranhão, representando este
Poder. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão os Projetos de Lei nºs: 039, 049 e 060/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 011/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; e
012/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim; Requerimentos
nºs: 131/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim; 132/2018, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa; 136/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos, ouviu-se o Deputado Wellington
do Curso falando pelo Bloco Parlamentar Independente que
parabenizou o Moto Clube pela conquista do campeonato maranhense
de futebol. O Deputado Rogério Cafeteira, pela Liderança do Governo,
teceu críticas ao comportamento do Deputado Wellington do Curso,
afirmando que o parlamentar tem feito apologias perigosas como a
sonegação fiscal e não apreensão de veículos em situação irregular. Pela
Liderança da Oposição, a Deputada Andréa Murad, reafirmou que o
Governador descumpriu sua promessa relativa a construção do Hospital
de 50 leitos. O Deputado Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar
Independente, refutou as acusações do Deputado Rogério Cafeteira,
afirmando que ele em conjunto com o Governador do Estado tem
tentado distorcer suas palavras para manipular a opinião pública. Não
houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
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,
09 de abril de 2018. Deputado Stênio Rezende - Presidente, em exercício.
Deputado Fábio Braga - Primeiro Secretário, em exercício.    Deputado
Sousa Neto - Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 412/2018, de 10 de abril de 2018, exonerando AMANDA
CAROLINA PESTANA GOMES MENDES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 413/2018, de 10 de abril de 2018, nomeando ELISANDRA
DA SILVA E SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de abril do ano em curso.

Nº 414/2018, de 10 de abril de 2018, nomeando GERALDO
NASCIMENTO JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de abril do ano em curso.

Nº 418/2018, de 10 de abril de 2018, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 399/2018, que exonerou SONIA
FILOMENA CHIDIAK REIS FERREIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 050 de 09 de
abril do ano em curso.

Nº 419/2018, de 10 de abril de 2018, nomeando FRANCISCO
ANDERSON SANTANA LEITÃO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 420/2018, de 10 de abril de 2018, exonerando JANE MARY
ROCHA DE FARIAS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de
Subdiretor de Publicação e Divulgação, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir da presente data.

Nº 421/2018, de 10 de abril de 2018, nomeando JOSÉ
ALEXANDRE DINIZ LOPES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Subdiretor de Publicação e Divulgação, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 422/2018, de 11 de abril de 2018, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 400/2018, que nomeou POLLYANNA
ALVES MONTEIRO DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
publicada no Diário da ALEMA nº 050 de 09 de abril do ano em curso.

Nº 423/2018, de 11 de abril de 2018, nomeando GEORGE
DE JESUS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de abril do ano em curso.

Nº 424/2018, de 11 de abril de 2018, exonerando RAIMUNDO
NONATO SERRA RIBEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de abril do ano em curso.

Nº 425/2018, de 11 de abril de 2018, exonerando FLAUBIA
LIMA NUNES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril
do ano em curso.

Nº 426/2018, de 11 de abril de 2018, nomeando FLAUBIA
LIMA NUNES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 427/2018, de 11 de abril de 2018, nomeando RAIMUNDO
NONATO SERRA RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 428/2018, de 11 de abril de 2018, exonerando OSVALDO
GAMA DE ALBUQUERQUE, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 429/2018, de 11 de abril de 2018, nomeando FLAVIA
CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 430/2018, de 11 de abril de 2018, exonerando HAYANNE
DE ALCANTARA SOARES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 431/2018, de 11 de abril de 2018, nomeando NAYLTON
FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 432/2018, de 11 de abril de 2018, exonerando MARIA
DO AMPARO ANDRADE SANTOS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 433/2018, de 11 de abril de 2018, nomeando FERNANDA
COSTA DE MOURA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 001 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de projeto de Lei nº 037/2018, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que estabelece diretrizes para a instituição
da campanha permanente sobre guarda responsável de animais
domésticos no âmbito do Estado do Maranhão.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                   QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2018 19
Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade (Parecer nº 097/2018).

 O presente Projeto de Lei, em seu artigo 1º, estabelece as
diretrizes para a instituição da campanha permanente sobre guarda
responsável de animais domésticos no âmbito do Estado do Maranhão,
instituindo os seguintes princípios: nunca abandonar seu animal de
estimação, pois além de configurar um crime, é uma prática desumana;
a necessidade de prevenir e tratar  doenças dos animais de estimação
através de vacinação e consultas regulares ao veterinário; os animais de
estimação devem ser esterilizados para evitar doenças, crias indesejadas
e comércio descontrolado e ganancioso; os animais de estimação
necessitam de água e alimentação adequada, respeitando-se as
características de cada espécie; os tutores de animais de estimação
devem fazer de tudo para proporcionar o bem-estar dos mesmos,
principalmente mantê-los protegidos em casa e jamais soltos na rua,
utilizar placa de identificação ou microchip, providenciar destinação
correta dos dejetos e carcaças, evitando assim a poluição do meio
ambiente.

O artigo 2º do referido Projeto de Lei, estabelece que a campanha
utilizará cartazes, cartilha e painéis, trará alertas contra o abandono de
animais e suas consequências legais, podendo ser divulgada em escolas,
universidades, órgãos públicos, terminais de ônibus, portos, aeroportos,
entidades privadas e organizações sem fins lucrativos.

O artigo 3º prevê que para a manutenção da campanha, o Poder
Público poderá firmar parcerias que permitam as ações necessárias
para sua continuidade. O artigo 4º prevê que a campanha abrangerá os
aspectos da saúde do animal, vacinação, ações preventivas, legislação
específica e todos os assuntos que possam incentivar a guarda
responsável.

Por fim, o artigo 5º prevê que poderão participar dessa
campanha permanente os órgãos públicos e as instituições privadas da
área de saúde e de defesa animal.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no estimulo da conscientização dos cuidados e da
guarda responsável de animais domésticos no Estado do Maranhão,
servindo ainda de prevenção de problemas socioambientais como:
transmissão de doenças (zoonoses), reprodução desordenada,
desequilíbrio ecológico, dentre outros. Com a campanha é esperada a
difusão de informações sobre saúde, vacinação, ações preventivas e
legislação envolvendo a proteção animal.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer que a
falta de comprometimento e o abandono de animais por aqueles que
lhes deviam a guarda, geram diversos problemas socioambientais, tais
como difusão de zoonoses, reprodução descontrolada, perigo aos
transeuntes dentre outros, e a campanha informativa proporcionará
maior conscientização dos cuidados decorrentes da guarda de animais
domésticos no âmbito do Estado do Maranhão.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que é
necessário estimular a conscientização e prática da guarda responsável
de animais doméstico no âmbito do Estado do Maranhão, com a difusão
de campanha permanente para este fim.

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

Insta ressaltar que, a Lei acima mencionada define que a pessoa
com transtorno do espectro autista é deficiente, para todos os termos
legais, logo, os direitos não estão adstritos ao do art. 3º, mas se estendem
por vasta legislação que concede direitos aos deficientes físicos (art.
1º, §2º, Lei 12.764/12).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é

oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, atendendo a legislação constitucional e estadual.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 037/2018, nos termos do voto da relatora.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de abril de 2018.

Deputado Antônio Pereira - Presidente
Deputada Francisca Primo - Relatora
Deputado Júnior Verde
Deputado Sousa Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER N.º 109/2018

 RELATÓRIO:
Trata-se de Moção nº 003/2018, de autoria do Senhor Deputado

Zé Inácio, que propõe que seja encaminhada Mensagem de Pesar, pelo
falecimento, no último dia 14 de março, da Vereadora do Estado do Rio
de Janeiro, Marielle Francisco da Silva (PSOL), conhecida como Marielle
Franco e pelo seu motorista Anderson Pedro Gomes, também do Estado
do Rio de Janeiro.

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

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa
claro que em tais situações a proposição deve ser um “requerimento
sujeito à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida
a Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento
que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente
declarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou
altas personalidades”

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos
do dispositivo regimental, acima descrito.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da

presente Proposição, na forma de Requerimento sujeito à deliberação
da Mesa Diretora.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposição (Moção nº 003/2018), de autoria
do Senhor Deputado Zé Inácio, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.
Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 110/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 058/2018, de autoria do Senhor Deputado
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Sérgio Vieira, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Filantrópico de Apoio e Ajuda às Comunidades Carentes, 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 promoção à assistência social,
à 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 058/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 111/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 056/2018, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Centro
Educacional e Social KERYGMA - CESK, 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 promover a assistência social,
através da proteção à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice
e à família na sua integralidade; ao amparo às crianças e aos adolescentes
em situação de vulnerabilidade social; a habilitação e reabilitação de

pessoas com deficiências, bem como integração à vida social/
comunitária.

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 056/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 112/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 060/2018, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade Pública Estadual o
Instituto Educacional de Apoio às Famílias Carentes, com sede e
foro no Município de Lago da Pedra, 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 desenvolver e executar projetos
nas áreas de saúde física e mental, educação ambiental, escolar, técnica
e esportiva, cultura, turismo, eco-turismo, reciclagem, capacitação
solidária, informática, agricultura, pecuária, pesca, meio ambiente,
preservação e conservação da flora, recursos hídricos e fauna na sua
total amplitude.

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.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 060/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 113/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 057/2018, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Obra
Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança Santo
Agostinho, com sede e foro na Travessa Orcar Jansen, nº 158, Centro,
no Município de Coroatá, 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 prestar serviços sócio-
assistenciais de proteção social básica e de proteção social especial às
pessoas de situação de exclusão e de risco social (dependentes químicos;
alcoólatras; presidiários e portadores do vírus HIV), bem como
desenvolver projetos educativos, culturais e científicos, relacionados a
estes problemas sociais.

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 057/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires

Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 114/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2018,

apresentado pela Senhora Deputada Francisca Primo, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Ivan Pereira Bastos, natural
da cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o Pastor Ivan
Pereira Bastos, “recebeu a ordenação de pastor em 1993. Assumiu a
presidência da Assembleia de Deus em Vitória em 1996. Em 2004,
assumiu a presidência da CONFRATERES e a partir daí trabalhou
assiduamente no estado e em outros estados, abrindo coordenações
da AD e recuperando centenas de vidas por meio do Evangelho de
Jesus Cristo. No Maranhão, entrou por São Luís no ano de 2007,
formando uma coordenação no Estado do Maranhão. Hoje, são mais
de 120 igrejas, coordenadas pelo pr. André Souza. São 75 pastores,
evangelistas e missionários. A maioria dos templos está na grande
São Luís. No interior do estado, a obra da Confrateres está presente
em: 1) Presidente Vargas – Construção de igrejas e ações missionárias
educativas. 2) Cururupu – Ações sociais e atividades de geração de
renda à população quilombola. 3) Turilândia – Construção de templos
e ações missionárias, com orientação sócio espiritual no combate à
violência ao uso de drogas. 4) Penalva – Ações educativas permanentes,
construção de igrejas e evangelização junto à população local. 5)
Pedro do Rosário – Construção de igrejas e ações sociais nas
localidades, bem como orientação social e espiritual. 6) Zé Doca –
Construção de igrejas, ações sociais, evangelização e distribuição de
cestas básicas a pessoas carentes. 7) Chapadinha – construção de
igrejas, ações educativas no combate a violência e ao uso de
entorpecentes. 8) Bacabal – Construção de igrejas, trabalhos com
famílias carentes e ações educativas. 9) Urbano Santos – Construção
de igrejas, ações sociais e orientação espiritual a pessoas em situação
de vulnerabilidade. 10) Pindaré – Construção de igrejas e ações sociais
junto a pessoas carentes. 11) São Bento – Evangelização, construção
de igrejas, orientação sócio espirituais a famílias e indivíduos. 12)
Santa Inês – Construção de igrejas, ações sociais e atividades de
geração de ocupação e renda. 13) Nunes Freire – Construção de
igrejas, evangelismo social e orientação sócio espiritual a pessoas em
situação de vulnerabilidade. 14) São José de Ribamar – Evangelização
e construção de várias igrejas, bem como distribuição de cestas básicas
a pessoas carentes. 15) Raposa – Construção de igrejas e
evangelização. 16) Paço do Lumiar – Construção de igrejas,
evangelização e apoio na recuperação de dependentes químicos. 17)
Turiaçú – Construção de igrejas, ações sociais e atividades de geração
de renda a pessoas carentes. 18) Morros – Construção de igrejas,
trabalhos com famílias carentes e palestras educativas. O pastor André
Bastos estudou Direito na Faculdade Batista de Vitória (FABEVI).
Formado em Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnologia pela
Faculdade Boas Novas do Amazonas. Foi o primeiro tesoureiro da
CGADB e atualmente é um dos diretores da CADB (Convenção da
Assembleia de Deus no Brasil).”

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
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legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pela autora do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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 020/2018, de autoria da Senhora Deputada
Francisca Primo.

 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 020/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 115/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 021/2018,

apresentado pela Senhora Deputada Francisca Primo, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Samuel Câmara, natural da
cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o Pastor Samuel
Câmara, “com apenas 14 anos de idade, dirigiu uma congregação da
Assembleia de Deus, por designação do pastor Alcebíades Pereira de
Vasconcelos, que tinha sido pastor da Assembleia de Deus no
Maranhão, com sede na Rua do Passeio. Pr. Alcebíades via no jovem
uma precoce chamada de Deus para o serviço eclesiástico. Em 1974,
aos 16 anos de idade, foi para o Instituto Bíblico das Assembléias de
Deus – IBAD, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, tendo sido
o primeiro aluno oriundo do Estado do Amazonas e o mais jovem a
ser recebido naquela Instituição, onde cursou Bacharel em Teologia,
concluindo-o em 1976. Naquele instituto também foi professor. Depois
graduou-se em Filosofia, Ciências e Letras pela Faculdade Dom Bosco
(MG), em 1979. Mais tarde, em 1983, formouse em Direito pela
Universidade do Amazonas (UNAMA). Depois de realizar uma extensa
folha de trabalhos sociais e ministeriais nos estados de São Paulo,
Amazonas e Pará, onde atualmente é presidente da Igreja-Mãe
(Assembleia de Deus), sua trajetória como líder cristão chegou ao
Maranhão na seguinte sequência: ∙ Em 1980, Samuel Câmara foi
ordenado ao ministério pelo pastor Alcebíades Pereira Vasconcelos,

que havia liderado a Assembleia de Deus no Maranhão. ∙ No seu
árduo trabalho, o Pr. Samuel Câmara tem conseguido contagiar outros
líderes, convencendo-os da importância da comunicação eletrônica
nos dias atuais da Igreja. É reconhecido nacionalmente como o
“Apóstolo das Comunicações”. ∙ Desenvolve trabalhos missionários
em vários países, com Bolívia e Moçambique, na África. ∙ Em 2002,
inaugurou a EMI – Escola Missionária de Idiomas, inicialmente com
o ensino da língua inglesa, sendo implantada também no Maranhão.
O pastor Samuel Câmara tem desenvolvido uma arrojada ação
missionária em vários países, contando hoje, ao todo, com 36
missionários vinculados à Igreja-mãe. ∙ No Maranhão, o Pr. Samuel
Câmara liderança 320 pastores em diferentes municípios. E há 20
anos a sua liderança desenvolve trabalhos espirituais e sociais como:
1) São Bento – construção de várias igrejas e trabalhos socioespirituais
a população carente. 2) Cururupu – Construção de igreja, assistência
espiritual e atividades de geração de renda a comunidades quilombolas.
3) Povoado Leite (Itapecuru) – Atividades missionários de ações
sociais, bem como assistência médica, ondológica, atendimento
psicológico e assistência social. 4) São Luís – Construção de 78 igrejas,
distribuição de cestas básicas e ajudas a centros de recuperação de
dependentes químicos. 5) Presidente Vargas – Construção de várias
igrejas, ações missionárias e assistência sócioespirituais a pessoas
carentes. 6) Turilândia – Construção de igrejas, ações sociais
missionárias, trabalhos com famílias necessitdas e apoio na
recuperação de dependentes quíimicos. 7) Penalva – Construção de
igrejas e orientação espiritual a famílias em situação de vulnerabilidade
econômico e social. 8) Pedro do Rosário - Evangelismo social, ações
educativas para a população local e atividades de distribuição de
cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômico-
social. 9) Outros municípios – Construção de igrejas e ações sociais
para a população local.”

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pela autora do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

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 021/2018, de autoria da Senhora Deputada
Francisca Primo.

 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 021/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 116  /2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Complemetar nº 002/

2018, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a redação de
dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão);
acrescenta dispositivo à mesma Lei Complementar, e dá outras
providências.

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

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

Lei Complemetar  nº 002/2018) a Redação Final na forma do anexo a
este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

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

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

em 11  de abril de 2018.

Depuatdo Marco Aurélio – Presidente em exercício
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002 / 2018

Altera a redação de d ispositivos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão); acrescenta dispositivo à
mesma Lei Complementar, e dá outras
providências.

Art. 1º O inciso X, do Art. 7º, da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), alterada pela Lei Complementar nº 207,
de 26 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)

X – Comarcas de Araioses, Barreirinhas, Brejo, Buriticupu,
Coelho Neto, Colinas, Coroatá, Estreito, Grajaú, João
Lisboa, Maracaçumé, Porto Franco, Presidente Dutra,
Rosário, Santa Helena, Santa Luzia, São Domingos do
Maranhão, Tuntum, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire
e Zé Doca – 02 (dois) juízes cada uma.”
(...)

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei Complementar
correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 118 /2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Complementar nº 001/18, de autoria do
Poder Executivo, que “Regulamenta o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.”

O Projeto está regulamentando o art. 60 dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição
Estadual que criou o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres.

O referido Projeto cria o Conselho Gestor com 10 (dez)
membros sendo 5 (cinco) do Poder Executivo, 1(um) Conselho Estadual
da Mulher e 4 (quatro) representantes da sociedade civil.

A Proposição de Lei trata também, em seu art. 11, de
autorização para abertura de crédito especial, para atender as despesas
de implantação e de funcionamento do mencionado Fundo.

No prazo regimental, foi apresentado uma Emenda Aditiva e
Modificativa nº 01, de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo,
que acrescenta o inciso IX ao art. 2º do PLC e incluem no art. 5º os
incisos VIII, IX, X e XI, acrescentando como membro do Conselho
Gestor do Fundo uma mulher advogada, mulher contadora, uma mulher
indicada pela Procuradoria da Mulher e uma mulher indicada pelo
Fórum de Mulher Maranhense.

A Emenda também altera a redação do art. 6º, do Projeto de
Lei, prevendo novos critérios para chamada pública dos membros da
sociedade civil.

 Em apertada síntese, é o relatório.
Primeiramente, destaco que no presente caso é um Projeto de

Lei Complementar e consoante o art. 69 da CF e art. 48 da CE deve
ser aprovada por maioria absoluta dos membros do parlamento.

Com efeito, os fundos estaduais são voltados para execução de
programas da administração pública estadual, bem como tem a função
de transferências decorrentes do compartilhamento de receitas,
garantindo assim a realização das ações das políticas públicas estaduais.

No caso em tela, o Fundo Estadual de Enfrentamento à violência
contra a Mulher tem como finalidade financiar as ações da Política
Estadual de enfrentamento à violência contra as Mulheres,
regulamentando assim os art. 60, 61 e 62 das ADCTs da Constituição
Estadual.

Salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘e’ da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração e leis
que disponham sobre: criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI:.”

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem se afastar do modelo federal ao qual sujeitam-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
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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 seu art. 43 absorveu
as linhas básicas do processo legislativo federal e estabeleceu as
competências privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o
processo legiferante como no caso da criação, estruturação e
atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual

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.

Como exemplo, vale aqui salientar o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos
da administração pública é de iniciativa privativa do
chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF).
Princípio da simetria. Afronta também ao princípio da
separação dos Poderes (art. 2º da CF). Reconhecida a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei, de iniciativa
parlamentar, que restringe matérias a serem publicadas no
Diário Oficial do Estado por vício de natureza formal e
material. ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-
8-2014, P, DJE de 11-9-2014.” Original sem grifos

O Projeto de Lei, em análise, cumpre a reserva iniciativa.
No tocante a matéria, constatamos que o art. 11, do Projeto

de Lei, sob análise, prevê a autorização para abertura de crédito especial.
Acontece que consoante estabelece os arts. 42 e 43, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, para a abertura de créditos especiais depende de
autorização legislativa, existência de recursos disponíveis para a
despesas, bem como deverá ser precedida de exposição de motivos. In
verbis:

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão
autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer
a despesa e será precedida de exposição justificativa.”

O entendimento da doutrina e dos Tribunais de Contas é que a
autorização legislativa deve ser através de Lei Específica (Lei
Monotemática), vejamos:

“O crédito especial ocorre quando não há previsão de dotação
para a realização de determinada despesa. Este instrumento
viabiliza a criação de novo item de despesa, sendo autorizado
por lei específica e aberto por decreto do Poder
Executivo. Caso a lei de autorização seja promulgada nos
últimos quatro meses do exercício, poderá ser reaberto no
exercício seguinte nos limites de seu saldo, sendo incorporado
ao orçamento do exercício financeiro subsequente.”
In portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file//fileDownload.jsp?
fileId)

Sendo assim, sugerimos a supressão do art. 11, por não
cumprir com o art. 43, da Lei nº 4.320/64, e em observância da
técnica legislativa seja renumerado o art. 12, que passa a ser o art. 11.

Da análise da Emenda nº 01, apresentada pela Senhora Deputada
Valéria Macêdo, manifestamo-nos da seguinte forma:

a) Acrescentando o inciso IX, ao art. 2º, estabelecendo mais
uma fonte de receita ao Fundo, as provenientes de Emendas

Parlamentares de Deputados Estaduais e Federais, bem como de
Senadores.

O art. 61 das ADCTs da Constituição Estadual, no inciso IV,
prevê a possibilidade de outras receitas a serem definidas pelo o
regulamento do Fundo. A referida proposta não está gerando nenhuma
despesa para o Poder Executivo pelo contrário está destacando mais
uma fonte receita, não havendo nenhum óbice no seu acolhimento,
portanto somos pelo acolhimento.

b) Incluindo ao art. 5º do Projeto de Lei os incisos VII, IX, X,
XI, na composição do Conselho Gestor uma mulher a ser indicada pela
Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa; uma mulher
advogada indicada pela OAB; uma mulher do movimento de mulheres
do Estado do Maranhão indicada pelo Fórum da Mulher Maranhense
e uma mulher contadora indicada pelo CRC.

Primeiro vale dizer que a composição do Conselho Gestor do
Fundo no Projeto de Lei está paritária com 5 (cinco ) representante do
Poder Executivo, 1(um) representante do Conselho da Mulher e 4
(quatro) representantes da sociedade civil e com a composição
apresentada na Emenda analisada acabaria com a paridade e o
Conselho Gestor do Fundo Estadual passaria a ter mais
representantes da sociedade civil  do que próprio Poder Executivo
a quem o Fundo é vinculado, não havendo razoabilidade na
composição, portanto deixamos de acolher a presente proposta.

Em relação à indicação de uma mulher pela Procuradoria
da Mulher da Assembleia Legislativa para compor o Conselho, se
faz necessário dizer que a fiscalização é uma função inerente do Poder
Legislativo.

Essa função fiscalizadora do Poder Legislativo está prevista
na Constituição e é uma das suas principais atribuições junto com a
elaboração de leis. A fiscalização da Assembleia Legislativa é feita com
diferentes instrumentos, como por exemplo: as CPIs, os
acompanhamentos das Politicas Públicas; audiências públicas; controle
externo; a convocação de Secretários de Estado e os pedidos de
informação a órgãos da administração pública.

Isto posto, o Poder Legislativo não precisa integrar os
Conselhos de Políticas Públicas ou Conselhos Gestores dos
Fundos Estaduais para exercer a sua função de fiscalização porque
já é algo inerente de sua atividade. Sendo assim, não vislumbramos
nenhuma necessidade de haver como integrante no Conselho Gestor
indicado pelo Poder Legislativo, portanto deixamos de acolher a
presente proposta.

No tocante a indicação de uma mulher pelo Fórum da
Mulher Maranhense, destacamos que este Fórum é um espaço
democrático composto por grupos e entidades  da sociedade civil e
órgãos públicos de defesa dos direitos da mulher. Então esses órgãos e
entidades já estão representados no Conselho Gestor através das 4
(quatro) mulheres representantes da sociedade civil e do Conselho
Estadual da Mulher. Sendo a inclusão de um membro do Conselho
Gestor por indicação do Fórum de Mulher Maranhense acaba por
gerar duplicidade de representação, portanto deixamos de acolher a
presente proposta.

Inclusão de uma mulher advogada indicada pela OAB, a
justificativa da Emenda é que daria suporte jurídico ao Fundo. Sucede
que esse suporte jurídico não precisar vir dos membros do Conselho
Gestor, a Secretaria o qual o Fundo é vinculado possui quadro de
assessores jurídicos para esse fim, bem como esse suporte poderá ser
dado também pela Procuradoria do Estado, portanto deixamos de
acolher a presente proposta.

A indicação de uma mulher contadora pelo Conselho
Regional de Contabilidade, também não possui nenhum respaldo
legal, haja vista, o auxilio das questões contábeis, financeiras e prestação
de conta é função dos próprios assessores e servidores do Estado
através da Secretaria responsável, portanto deixamos de acolher a
presente proposta.

c) Por fim, a alteração da redação do art. 6º, modificando as
normas da chamada pública para os representantes da sociedade civil
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prevendo a necessidade de publicação no Diário Oficial do Estado 2
vezes e em dois jornais locais com observância dos princípios
constitucionais da administração pública, escolha de pessoas que atuam
na defesa dos direitos das mulheres e a indicação de 2 (dois) suplentes.
Neste ponto não encontramos nenhum óbice legal, portanto somos
pelo acolhimento – EMENDA Nº 01 ACOLHIDA PARCIALMENTE.

 Em relação à questão financeira-orçamentária não foi
apresentada a estimativa do impacto, conforme preceitua a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

 No mais, o presente Projeto de Lei está apto a adentrar no
Ordenamento Jurídico Pátrio.

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

Complementar nº 001/2018, nos seguintes termos: a) supressão do art.
11, por não cumprir com o art. 43, da Lei nº 4.320/64; b) acolhimento
parcial da Emenda nº 01, com o acréscimo do inciso IX, ao art. 2º; e
alteração da redação do art. 6º, do Projeto de Lei Complementar.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 001/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  119 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 210/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a
prioridade no atendimento às pessoas com transtorno do espectro
autista em todos os órgãos públicos, espaços de lazer e em
estabelecimentos médicos, públicos e privados, do Estado do
Maranhão.

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

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

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

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

Constitucional Federal de 1988.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência;

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

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. Porém, o tema do presente projeto
de lei (Projeto de Lei nº 210/2017) não se encaixa em nenhuma das
hipóteses constitucionalmente reservadas, não havendo, portanto,
objeções nesta fase do processo legislativo.

O STF tem o seguinte entendimento:

Dispositivo de lei distrital que obriga os médicos públicos e
particulares do Distrito Federal a notificarem a Secretaria de
Saúde sobre os casos de câncer de pele não é inconstitucional.
Matéria inserida no âmbito da competência da União,
Estados e Distrito Federal, nos termos do art. 23, II, da CF.
[ADI 2.875, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2008, P,
DJE de 20-6-2008.]
____________________
Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade
solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida.
Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer
um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[RE 855.178-RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de
16-3-2015, Tema 793.]
____________________
Lei 10.820/1992 do Estado de Minas Gerais, que dispõe
sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo com a
finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência
ou dificuldade de locomoção. (...) A ordem constitucional
brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos
originais a preocupação com a proteção das pessoas
portadoras de necessidades especiais, construindo políticas
e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas
da comunidade (trabalho privado, serviço público,
previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos
arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se conferir amplo
acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com
deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos,
quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando
ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam
as formas de construção e modificação desses espaços e
desses meios de transporte. (...) Muito embora a
jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar a amplitude
do conceito de trânsito e transporte para fazer valer a
competência privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece,
no caso, a densidade do direito à acessibilidade física das
pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento,
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inclusive, à determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244
da Lei Fundamental, sem preterir a homogeneidade no
tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. Nesse
sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de
competências concorrentes dos entes federados. Como, à
época da edição da legislação ora questionada, não havia lei
geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24 da CF,
era deferido aos estados-membros o exercício da competência
legislativa plena, podendo suprir o espaço normativo com
suas legislações locais.
[ADI 903, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-5-2013, P, DJE de 7-
2-2014.]

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

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

210/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 210/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 120 /2018

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 019/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que “Estabelece diretrizes para a criação
do Programa Inspirar, de estímulo à divulgação de experiência bem
sucedidas de estudantes e professores egressos do ensino médio e
técnico-profissionalizante no Estado do Maranhão.”

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

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

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

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

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade

de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

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

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

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

Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem tomadas pelo
Estado quando da implantação do programa, que ficará a critério do
Poder Executivo.

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

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

Lei nº 019/2018 por não vislumbrarmos nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 019/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 121/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 035/2018, de
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que torna gratuito o
exame de mormo e anemia infecciosa equina no Estado do Maranhão.

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

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou
retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Além disso, caso seja considerado que a proposição em
análise não é uma lei que cria atribuição, indubitavelmente será
tido como uma lei que autoriza o Executivo a fazer a atribuição.
Assim, este Projeto de Lei seria considerado como autorizativo, o
que também não é permitido:

Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar –
limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já
lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro
da competência constitucional desse Poder. O texto da “lei”
começa por uma expressão que se tornou padrão: ‘Fica o
Poder Executivo autorizado a...’. O objeto da autorização
– por já ser de competência constitucional do Executivo –
não poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’
pelo Legislativo. Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa
parlamentar, pois jamais teria cabimento o Executivo se
autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a
própria Constituição. Elas constituem um vício patente.
(BARROS, Sérgio Resende de. “Leis” autorizativas.
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n. 29,
pp. 259-265, ago./nov. 2000 – citado por CAVALCANTE
FILHO, João Trindade. “LIMITES DA INICIATIVA
PARLAMENTAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS”,
2013, disponível em: http://www12.senado.gov.br/
publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-
para-discussao/td-122-limites-da-iniciativa-parlamentar-
sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-releitura-do-art.-
61-ss-1o-ii-e-da-constituicao-federal, acesso em: 12/05/
2015).

E a título de ilustração, as chamadas leis autorizativas não
possuem resultados práticos, pois além de serem inconstitucionais,
não produzem nenhum efeito concreto, haja vista, a sua implementação
ficar na órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide
quando e como fazer.

 Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já
manifestou-se sobre a matéria, vejamos:

“REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações
das chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera
de atribuição de outro Poder, sendo absolutamente
inconstitucionais. A lei autorizativa ao fixar a
competência do Poder Executivo, autorizando-o a
praticar determinada atividade, invade alçada própria
da Constituição, a quem cabe, com exclusividade,
determinar as atribuições dos Poderes da República. E
por isso ela é inconstitucional. Representação
Procedente.”

E ainda sobre o assunto, vale salientar alguns trechos  do Voto
do Desembargador do Rio de Janeiro - Flávio Nunes Magalhães na

Representação por Inconstitucionalidade nº 32004.007.00135, in
verbis:

“Entretanto, a inconstitucionalidade das leis autorizativas
afigura-se inegável. Aliás, um dos argumentos em sua defesa
- a inocuidade- só serve a convencer ainda mais da
ilegitimidade constitucional das leis dessa natureza.
Decreto, só cabe autorizar quem não está autorizado, o que
parece óbvio. Porém, o Executivo não precisa de autorização
para construir obras, onde, quando e da forma que lhe
pautar o poder discricionário de que é titular para esse fim.
A ordem constitucional é que fixa as competências
legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei
fixa o que é próprio da Constituição fixar, pretendendo
determinar ou autorizar um poder constituído no âmbito
de sua competência constitucional, essa lei é
inconstitucional. “

O projeto autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta ao
ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele
a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo
que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de
usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar
tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta
na Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar;
por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes
(parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

Sendo assim, o conteúdo do presente Projeto de Lei que
“autoriza o exame de Mormo e Anemia Infecciosa Aquina, que serão
custeados por Órgãos Estaduais” padece de inconstitucionalidade
formal e material.

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

035/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade formal e
material.

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 035/2018, nos
termos do voto do relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Antônio Pereira e Eduardo Braide.

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

em 10 de abril de 2018.
Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira- voto contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 122/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 049/2017,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre
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a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia,
de TV a cabo, de cartão de crédito e similares man-terem em suas
páginas na internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar
a sus-pensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço
via internet.

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

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

Lei Ordinária  nº 049/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 049/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercicio
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 049 / 2017

Dispõe que as empresas que prestam serviços no
Estado do Maranhão de telefonia, de TV a cabo,
de cartão de crédito e similares deverão manter
em suas páginas na internet link próprio que
possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou
o cancelamento do contrato de prestação de serviço
via internet.

Art. 1º – As empresas que prestam serviços no Estado do
Maranhão de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares,
ficam obrigadas a manterem suas páginas na internet link próprio que
possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do
contrato de prestação de serviço via internet.

Art. 2º – As empresas mencionadas no art. 1º deverão fazer
constar em suas páginas na internet, em local visível, de fácil acesso e
em destaque, link próprio para suspensão e cancelamento dos serviços
contratados com seus consumidores.

Art. 3º – O descumprimento desta lei acarretará aos infratores
as seguintes penalidades, aplicadas sucessivamente:

I – advertência;
II – multa de 1.000 (hum mil reais), se reincidente.
Parágrafo único – A multa de que trata o inciso II deste artigo

deverá ser dobrada a cada reincidência.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 123/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 267/2017,

de autoria do Senhor Deputado Josimar de 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.

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

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

Lei Ordinária  nº 267/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 267/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Eduardo Braide

PROJETO DE LEI Nº 267 / 2017

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.

Art. 1º. Fica instituído nas Microrregiões do Gurupi e Presidente
Dutra, o Polo de Incentivo à Cultura do Abacaxi.

Parágrafo único. Integram o Polo tratado no “caput” deste
artigo, os Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão.

Art. 2º. São objetivos do Polo:
I – incentivar a produção, a industrialização, a comercialização

e o consumo do abacaxi;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias

aplicáveis à cultura do abacaxi, em especial o manejo, métodos de
irrigação e a produção de material genético básico;

III – estimular a melhoria da qualidade do produto, considerando
a competitividade no setor;

IV – estimular a geração de trabalho e renda no meio rural,
especificamente com ações voltadas para a agricultura familiar,
observado os princípios do desenvolvimento sustentável;

V – inclusão social de jovens e adultos nas localidades de seus
domicílios;

VI - combater a pobreza rural e suas consequências.
Art. 3º. Compete ao Poder Público:
I – promover o zoneamento agroambiental fundamentado na

potencialidade climática e do solo (edáfica), identificando as áreas
propícias ao cultivo do abacaxi;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias
aplicáveis à cultura do abacaxi, especialmente métodos de irrigação e
produção de material genético básico;

III – elaborar normas de classificação e padronização de
produtos e embalagem;

IV – exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas, assim como do uso de agrotóxicos;

V – destinar recursos específicos para a pesquisa, inspeção
sanitária, assistência técnica e a extensão rural;
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VI – fornecer assistência aos produtores, gratuita para a

agricultura familiar;
VII – desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,

agricultores e trabalhadores, incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII – criar mecanismos que propiciem tratamento tributário
diferenciado para a instalação de agroindústrias do abacaxi nas áreas de
concentração de produção da fruta;

IX – propor a criação, nas instituições bancárias oficiais, de
linhas de crédito especiais para:

a) a implantação e o custeio de culturas definidas como
prioritárias para o desenvolvimento da fruticultura maranhense;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de
embalagem de frutas, por associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias de processadoras de
frutas, por associações e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras
processadoras de frutas.

X – contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do
Maranhão.

Art. 4º. As ações governamentais relacionadas com a
implantação do Polo de que trata esta Lei, contarão com a participação
de representantes dos produtores e das entidades públicas e privadas
ligadas à produção, à comercialização, ao armazenamento, à
industrialização e ao consumo do abacaxi.

Art. 5º. A Administração Pública poderá celebrar convênios e
parcerias com instituições não governamentais e com a iniciativa
privada, com o objetivo de desenvolver projetos específicos voltados
para o fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 137/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Complementar nº 001/

2018, de autoria do Poder Executivo, que Regulamenta o Fundo
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

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

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

Lei Complementar nº 001/2018) a Redação Final na forma do anexo a
este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de abril de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2018

Regulamenta o Fundo Estadual de Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres.

Art. 1º O Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres, instituído pelo artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição do Estado do
Maranhão, é instrumento de natureza contábil destinado a financiar as
ações da Política Estadual de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres, com o objetivo de assegurar direitos e criar oportunidades
para a mulher vítima de violência.

Parágrafo único. O Fundo de que trata esta Lei Complementar
deve atender aos objetivos traçados pela Política Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em consonância com o
disposto na Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha).

Art. 2º Constituem receitas do Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres:

I – recursos provenientes de sanções pecuniárias, fixadas em
decisões judiciais ou termos de ajustamento de conduta relacionados
com o objetivo do Fundo regulado por esta Lei, a critério das autoridades
competentes do Poder Judiciário, Poder Executivo, Ministério Público
ou Defensoria Pública;

II – rendimentos de qualquer natureza, auferidos da aplicação
dos recursos do Fundo;

III – dotações orçamentárias próprias do Estado;
IV – verbas resultantes de convênios e acordos com entidades

públicas municipais, estaduais, federais e estrangeiras;
V – doações, repasses, subvenções, contribuições ou quaisquer

outras transferências de pessoas físicas ou jurídicas de direito público
ou privado, nacionais ou estrangeiras;

VI – transferência do Fundo Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres ou outros Fundos Nacionais;

VII – os saldos de exercícios anteriores;
VIII - recursos provenientes de Emendas Parlamentares

de Deputados e Deputadas Estaduais, Federais e/ou Senadores.
IX - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 3º Os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres serão destinados ao
financiamento das seguintes atividades:

 I - implantação, reforma, manutenção, ampliação e
aprimoramento dos serviços e equipamentos previstos na Política
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;

II - formação, aperfeiçoamento e especialização dos serviços
de garantia de direitos e assistência às mulheres em situação de violência,
bem como prevenção e combate à violência;

 III - aquisição de material permanente, equipamentos e veículos
especializados imprescindíveis ao funcionamento dos serviços referidos
neste artigo;

IV - implantação de medidas pedagógicas, campanhas e
programas de formação educacional e cultural consoantes com os
objetivos e prioridades do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres;

V – participação de representantes oficiais em eventos
científicos relacionados à temática da violência contra as mulheres;

VI – promoção de eventos educativos e científicos relacionados
aos direitos das mulheres e o combate à violência contra a mulher em
todas as suas formas;

VII – promoção de campanhas de divulgação de combate à
violência contra a mulher;

VIII - outras atividades voltadas ao enfrentamento da violência
contra as mulheres, seja de forma repressiva ou preventiva.

Art. 4º Os recursos do Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres serão depositados e movimentados em
instituição financeira oficial.
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Parágrafo único. Os recursos do Fundo são rotativos, não se

revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da Fazenda
Estadual.

Art. 5º Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, órgão consultivo,
deliberativo e de supervisão superior, vinculado à Secretaria de Estado
da Mulher – SEMU, com a seguinte composição:

I – o gestor da Secretaria de Estado da Mulher, que o presidirá;
II – um representante da Secretaria de Estado do Planejamento

e Orçamento - SEPLAN;
III – um representante da Secretaria de Estado da Segurança

Pública - SSP;
IV – um representante da Secretaria de Estado da Saúde - SES;
V – um representante da Secretaria de Estado da Educação -

SEDUC;
VI – um representante do Conselho Estadual da Mulher;
VII – quatro representantes da sociedade civil que atenderem

ao disposto no artigo 6º desta Lei.
§ 1º Os membros terão mandatos de 02 (dois) anos podendo

ser reconduzidos por igual período, com exceção da representação do
Conselho Estadual da Mulher, que terá mandato coincidente com o seu
mandato no Conselho.

§ 2º Em caso de impedimento da Presidente do Conselho Gestor,
a presidência será exercida pela sua substituta legal.

Art. 6º Os membros do Conselho Gestor, a que se refere o
Inciso VII do Art. 5º, deverá ser feita em chamada pública
amplamente divulgada com publicação em pelo menos duas vezes
no Diário Oficial do Estado e em dois Jornais de Circulação do
Estado, com observância dos seguintes critérios:

I- Processo administrativo no qual dará a escolha dos
quatros membros representantes da sociedade civil, e que deve
ser conduzido pela Secretaria  de Estado da Mulher, com
observância estrita dos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade, inscrito no Art.37 caput
da Constituição Federal;

II- recrutamento de pessoas com atuação na defesa dos
direitos das mulheres;

III- escolha de, no mínimo dois suplentes para substituir
o titular em eventuais ausências, afastamentos ou desligamento
definitivo.

Art. 7º Os membros do Conselho Gestor e seus respectivos
suplentes serão designados pelos titulares dos órgãos e entidades que
estejam vinculados.

Art. 8º O Conselho Gestor reunir-se-á, mensalmente, em
sessões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado pelo
presidente.

Parágrafo único. As decisões serão tomadas pela maioria
absoluta dos seus membros.

Art. 9º Compete ao Conselho Gestor:
I - coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que

orientarão as aplicações do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres;

II - aprovar o Plano de Trabalho do Fundo, obedecido o
disposto no art. 3º;

III - selecionar programas e ações a serem financiados com
recursos do Fundo;

IV - acompanhar os resultados da execução dos programas e
das ações financiados com recursos do Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;

V - mobilizar os diversos seguimentos da sociedade com vistas
à captação dos recursos previstos em lei como receita do Fundo;

VI - aprovar a prestação de contas do Fundo.
§ 1º O Conselho Gestor fará publicar trimestralmente o

demonstrativo das captações de recursos e suas aplicações.

§ 2º Fica criada uma Secretaria Executiva com a finalidade de
dar suporte às atividades e reuniões do Conselho Gestor do Fundo
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

§ 3º O Conselho Gestor poderá solicitar, através da Secretaria
Executiva, técnicos representantes da Administração Pública Estadual,
quando necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

Art. 10. É vedada a remuneração, a qualquer título, dos seus
dirigentes, sendo a atividade considerada como serviço público
relevante.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1406/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa MIX EVENTOS, RECREAÇÃO
E TURISMO LTDA - ME, CNPJ n°. 07.745.033/0001-00, para
efetivação da inscrição da servidora, a Sra. Glaucione Pereira Pedrozo
(matrícula n° 1642438),  no Curso de “Planejamento de Gestão e
Eventos”, a ser realizado na cidade de São Luís/MA, nos dias 07 e 08
de maio de 2018, no valor total de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos
reais),  visando proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  11  DE ABRIL DE 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto-
Presidente ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1408/2018 e 1410/2018
(apensos) -ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa MIX EVENTOS, RECREAÇÃO
E TURISMO LTDA - ME, CNPJ n°. 07.745.033/0001-00, para
efetivação das das servidoras, a a Sra. Ana Maria Viegas Serra (matrícula
n° 1386770), e a Sra. Conceição de Maria Fonseca Vieira (matrícula n°
1645175)  no Curso “Capacitação para Secretárias de Instrituições
Públicas e Empresas”, a ser realizado na cidade de São Luís/MA, nos
dias 14 e 15 de maio de 2018, no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais),  visando proporcionar a melhoria na qualidade das
técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  11  DE ABRIL DE 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto-
Presidente ALEMA.
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1275/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa MIX EVENTOS, RECREAÇÃO
E TURISMO LTDA - ME, CNPJ n°. 07.745.033/0001-00, para
efetivação das das servidoras, a Sra. Thainara Machado Simão (matrícula
n° 1617331), a Sra. Izadora Torres Coelho (matrícula n° 1617331), e a
Sra. Valéria Pinheiro Paixão (matrícula n° 1411990)  no Curso “Oficina
Intensiva – Mestre de Cerimônias/Apresentador de Eventos”, a ser
realizado na cidade de São Luís/MA, nos dias 23 e 24 de abril de 2018,
no valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais),  visando
proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução
dos serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  11  DE ABRIL DE 2018. Deputado
Othelino Nova Alves Neto-Presidente ALEMA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
ferramentas visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12,
§ 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o
resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 001/
2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 007/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4576/
2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com as empresas vencedoras do certame a A.F. LOBO COMÉRCIO E
SERVIÇOS, para o LOTE 01, com valor total de R$ 23.744,67 (vinte
e três mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
e a PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para os
LOTES 02, 03 e 04, com valor total dos itens de R$ 22.429,80 (vinte
e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), nos
termos do Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras. Encaminhe-
se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–
Ma, 10 de abril de 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6023/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 008/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material de ensino e impressão
para uso nas instalações da Escola do Legislativo da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação

será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 25 de
abril de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do
prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av.
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio
digital, bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 10 de abril de
2018. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO. Pregoeira da
ALEMA. De acordo: André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL.

COMUNICADO

São Luís – MA, 09 de abril de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido
Republicano Progressista (PRP), ingressando no Partido da Mulher
Brasileira (PMB), solicitando, portanto, as devidas providências
regimentais, não obstante, permanecendo no Bloco Parlamentar
Independente.

MAX BARROS
Deputado Estadual
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