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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/04/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.04.2017 –QUARTA-FEIRA

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 234/16)

1. PROJETO DE LEI Nº 039/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A
COLOCAÇÃO DE PLACAS EM HOSPITAIS, UNIDADES DE
SAÚDE, LABORATÓRIOS E POSTOS DE SAÚDE COM NOME
DOS MÉDICOS EM EXERCÍCIO, CHEFE DE ENFERMAGEM E
SEUS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO. DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

2. PROJETO DE LEI Nº 046/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO
DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS PROJETOS DE
CONSTTUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO ESTADO DO
MARANHÃO. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI N º 170/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE FICA CRIADO O SISTEMA
CICLOVIÁRIO NO ESTADO DO MARANHÃO, COMO
INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS PARA O TRANSPORTE,
CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL. – COM PARECERES
INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEP.
RAFAEL LEITOA; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATOR
DEP. LÉO CUNHA.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 236/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DO SEU 206º
(DUCENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 237/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, PELA PASSAGEM DO SEU 97º
(NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

6. REQUERIMENTO Nº 238/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO, PELA PASSAGEM DO SEU 182º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

7. REQUERIMENTO Nº 255/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DO MEARIM, PELA PASSAGEM DE SEU 184º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2º SESSÃO)

8. REQUERIMENTO N º 267/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO JORNAL “O IMPARCIAL” QUE
COMPLETOU, NO DIA 1º DE MAIO, 91 ANOS DE FUNDAÇÃO.

9. REQUERIMENTO N º 268/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO,
PELOS SEUS 58 ANOS DE EXISTÊNCIA, NO ÚLTIMO DIA 01 DE
MAIO DE 2017.

10. REQUERIMENTO Nº 269/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI Nº 009/2017 E 209/
2016, AMBOS DE MINHA AUTORIA.

11. REQUERIMENTO Nº 270/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER 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 063/2017, QUE
DENOMINA “MATERNIDADE ESTADUAL LINDONÊSA
DOURADO”, A MATERNIDADE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, DE MINHA AUTORIA.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 271/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONDOLÊNCIAS À FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DE JESUS
PEREIRA, FALECIDA NO ÚLTIMO DOMINGO, DIA 23 DE ABRIL
NA CAPITAL PIAUIENSE.

13. REQUERIMENTO Nº 274/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA A NOTA DE
ESCLARECIMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
PAÇO DO LUMIAR (MA), REFERENTE A DISCUSSÃO SOBRE
TÍTULOS DE PROPRIEDADE DO REFERIDO MUNICÍPIO
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 26/04/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 094/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que dispõe sobre a autorização de uso de
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veículos apreendidos e não identificados pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 090/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre instrumento eficaz de
garantia do exercício e das prerrogativas do profissional contábil na
esfera estadual quanto aos atos e procedimentos administrativos e da
observância da tabela oficial de seus honorários no âmbito do Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 091/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivo da Lei nº 9.096, de
18 de dezembro de 2009, que Institui o Fórum Permanente Maranhense
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – MICROFORUM,
tendo em vista as disposições do art. 76 da Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº
128, de 14 de dezembro de 2008 e do Decreto nº 6.174, de 1º de agosto
de 2007.

3. PROJETO DE LEI Nº 092/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que altera o dispositivo da Lei nº 7.765, de
23 de julho de 2002, que Regula o Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais – TARF  e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 093/17, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que disciplina o processo de criação,
organização e supressão dos distritos no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 089/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante – 11 ELO”, com sede
e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 006/17, de autoria do Senhor Deputado César
Pires, que manifesta apoio à redação integral da Lei Complementar nº
157/2016  e, por consequência, contrariedade ao veto parcial aposto
pelo governo federal, e defende a derrubada do veto.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  24/04/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada em vinte cinco de abril de dois mil de
dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 094 / 17

Dispõe sobre a autorização de uso de veículos
apreendidos e não identificados pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º - O veículo automotor apreendido pela Polícia Estadual,
que após vistoria e exame pericial não poder ser identificado sua procedência
em função de adulteração de sua numeração original, poderá ser utilizado
pela Policia Civil e Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, em
trabalho exclusivo e relativo à segurança pública, por autorização expressa
do Secretário de Estado da Segurança Pública, que comunicará o
deferimento aos órgãos competentes.

Art. 2º - O pedido e utilização do veículo, para uso exclusivo
policial, será feito pelo Delegado Geral da Policia Civil, Comandante da
Policia Militar ou Comandante do Corpo de Bombeiros Militar, sendo
observados os seguintes requisitos:

I – Exposição fundamentada do pedido;
II – Laudo Pericial do órgão competente comprovando a

impossibilidade atual da identificação veicular;
III – Vistoria emitida pela unidade policial especializada;
IV – Relatório circunstanciado do estado e conservação do veículo

e da relação de seus acessórios.
Art. 3º - Após o deferimento de utilização do veículo, a Secretaria

de Segurança Pública procederá a sua identificação e regularização, ficando
a sua manutenção, abastecimento e fiscalização, sob a responsabilidade de
seus respectivos setores de transporte.

§ 1º - Os veículos destinados à Policia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar poderão ser devidamente caracterizados para a
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utilização ostensiva, enquanto os destinados a Policia Civil poderão ser
utilizados para o uso ostensivos ou descaracterizados, conforme sua
finalidade investigativa.

§ 2º - O Departamento Estadual de Trânsito editara norma interna
para fins de instituir os procedimentos de regularização dos veículos de
maneira mais célere possível.

Art. 4º - É vedado o uso do veículo de que trata esta Lei para
atendimento diverso, sendo a utilização exclusiva e restrita ao serviço
policial e da secretaria de segurança pública.

Parágrafo Único – O uso indevido do veículo acarretará o seu
imediato recolhimento, sem prejuízo da responsabilidade administrativa,
civil e penal de quem a guarda do veículo foi confiada.

Art. 5º – O veículo não identificado e considerado impróprio para
a utilização, será levado a leilão pelas normas legais, e os recursos captados
na hasta pública, será destinado à Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Art. 6º - Cessando por quaisquer meios os efeitos do pedido de
utilização ou havendo futura identificação do proprietário do veículo através
de novos métodos e técnicas, será imediatamente recolhido.

§ 1º - Será feito relatório Circunstanciado do estado de conservação
do veículo.

§ 2º - Serão avaliados e considerados os desgastes normais que o
veículo apresentaria se estivesse inativo.

§ 3º - Havendo divergências entre os relatórios, será realizado
procedimento para apurar as causas, fatores e responsabilidades que levaram
a essas alterações.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de abril de

2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

JUSTIFICATIVA

Como se sabe, os pátios do Detran e pátios públicos mantidos
pelo Estado estão abarrotados de veículos automotor sem identificação e
sem destinação.

O STF na ADI 3327 já se posicionou que compete aos Estados da
Federação a destinação desses veículos apreendidos no âmbito Estadual,
tendo competência e autonomia para a utilização desses veículos.

Assim, cabe ao Estado do Maranhão utilizar e dar destinação a
estes veículos frutos de apreensões e que não foram possíveis de
identificação, mediante a autorização do Secretário de Estado de Segurança
Pública.

Dessa forma, a utilização desses veículos irá desafogar os pátios
públicos, e irá ajudar no trabalho da Polícia Civil, Policia Militar e Corpo
de Bombeiros Militar, no trabalho interno administrativos e no serviço
ostensivo, contribuindo para a diminuição dos indicies de violência, dando
maior segurança para a população maranhense.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de abril de
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

REQUERIMENTO N° 267 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art.
158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhada MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO
JORNAL “O IMPARCIAL” QUE COMPLETOU, NO DIA 1º DE
MAIO, 91 ANOS DE FUNDAÇÃO.

Requer, ainda, que seja encaminhada a referida mensagem ao diretor
geral, jornalista PEDRO FREIRE e RAIMUNDO BORGES, diretor de
redação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

REQUERIMENTO Nº 268 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art.
158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhada MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO
JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO, PELOS SEUS 58 ANOS
DE EXISTÊNCIA, NO ÚLTIMO DIA 01 DE MAIO DE 2017.

Requer, ainda, que seja encaminhada a referida mensagem À
SENHORA TERESA SARNEY, diretora geral do jornal.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

REQUERIMENTO N° 269 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, os Projetos de Lei nºs. 009/
2017 e 209 /2016, ambos de minha autoria.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 25 de abril de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

REQUERIMENTO Nº 270 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de 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 063/2017,
que Denomina “Maternidade Estadual Lindonêsa Dourado”, a Maternidade
Estadual do Município de Colinas, Estado do Maranhão, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de abril de 2017. - NINA
MELO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

REQUERIMENTO N° 271 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V.Excelência que após ouvido o
plenário, seja encaminhado mensagem de condolências a Família da
Senhora Maria de Jesus Pereira, falecida no ultimo domingo, dia 23
de abril na capital Piauiense.

“Jesus Louro” era uma das reservas morais de Pedreiras, que
ao longo de sua vida, muito contribuiu para o desenvolvimento da
cidade assim como dos Pedreirenses.

Neste momento de grande pesar, transmito nossas condolências
a toda família enlutada, tendo a convicção que Dona “Jesus Louro”
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deixa para futuras gerações um imenso legado e um exemplo perfeito
de uma grande mulher: esposa dileta, mãe exemplar, empresária de
visão e amiga leal, digna, honesta e admirável.

Com a perda da Dona “Jesus Louro” o mundo fica mais
pobre e Pedreiras perde uma das suas referências maiores de bondade
e grandeza pessoais.

Transmita-se o teor deste à família enlutada, ao amigo Raimundo
Louro, assim como ao colega de parlamento, Deputado Vinicius Louro.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 24 de abril de 2017. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

REQUERIMENTO N° 272 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 071/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE P/ QUE SEJA ATNDIDO O
PLEITO DO DEP., ATENDENDO O QUE DETERMINARIA O
ART. 168 DO R. INTERNO.
EM: 25.04.2017

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

REQUERIMENTO Nº 274 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação da Mesa, registrado nos
anais desta Casa a nota de esclarecimento do Senhor Prefeito Municipal
de Paço do Lumiar (MA), referente à discussão sobre títulos de
propriedade no referido município, conforme documentação em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 25 de abril de 2017. – BIRA DO PINDARÉ – Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.04.17
EM: 25.04.17

INDICAÇÃO Nº 572 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Ilustríssimo Senhor Presidente da VALEC-
Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, MÁRIO MONDOLFO,
solicitando a doação da área localizada no Conjunto Itamar Guará
(Imperatriz-MA) ao Governo do Estado do Maranhão, objetivando
a criação de uma área de preservação ambiental.

Assembleia Legislativa, 20 de abril de 2017. - Léo Cunha -
DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Dois assuntos, Senhor Presidente: o
primeiro deles, e o mais grave e urgente, diz respeito à portaria nº 565,
de 20 de abril de 2017, do Governo Federal, já publicada no Diário
Oficial, que atinge os Estados do Maranhão, Ceará, Bahia e Paraíba, no
que diz respeito ao repasse do FUNDEB. O corte só no Estado do
Maranhão de R$ 224 milhões que o Maranhão deixa de receber nesse
momento exatamente, afetando brutalmente a educação, no Estado do
Maranhão. A educação, tanto no ensino médio pelo Governo do Estado,
como também o ensino fundamental pelos municípios. O Estado teria
um prejuízo de R$ 47 milhões, de imediato, e os municípios de R$ 177
milhões, afetando os 217 municípios no Estado do Maranhão, colocando
em risco, inclusive, o pagamento da folha de pessoal nesse momento
difícil que atravessa a Nação brasileira. Portanto, Senhor Presidente,
requer uma ação urgente desta Casa, eu estou apresentando aqui um
Requerimento, neste momento, pedindo que, de imediato, esta Casa
encaminhe uma Mensagem ao Ministro da Educação, pedindo que
revogue essa decisão para não causar esse prejuízo tão grande à
população maranhense e à educação pública do nosso Estado. A bem
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da verdade, esta devolução já estava prevista, mas seria de forma
parcelada a devolução desse recurso do FUNDEB que foi adiantado no
mês de dezembro de 2016, mas, de repente, veio uma portaria e decide
que essa devolução tem que ser numa única parcela e, de imediato, e aí
o pânico geral, a situação realmente dramática que coloca o Estado e
também os municípios em relação  à educação se esse corte se efetivar.
Portanto, Senhor Presidente, nós precisamos agir, é preciso que esta
Casa se manifeste, de imediato, e nós não podemos deixar para depois,
porque nós temos apenas dois dias, dois dias apenas para tentar reverter
essa situação. Na Câmara Federal, ontem, eu vi a manifestação do
Deputado Weverton Rocha, o Deputado Zé Reinaldo Tavares também
se manifestou e toda a bancada já se reuniu e está se mobilizando e
acho que cabe a nós, enquanto Plenário dos representantes do povo do
Maranhão  também expressar a nossa preocupação, o nosso protesto
e o nosso pedido de que esta medida possa ser revogada de maneira
imediata, chamo inclusive a atenção para um dado curioso dessa medida,
pode ter razões técnicas, mas ainda não tenho conhecimento, mas os
quatros Estados afetados são quatros Estados cujo os governos não
são alinhados com o governo Temer: Maranhão, Ceará, Paraíba e Bahia,
eu não quero acreditar que isso faça parte de um plano do Governo
Federal, visando a aprovação da reforma trabalhista e previdenciária,
pressionar os Estados e as bancadas desses estados que têm uma
posição muito forte contra essas reformas, a fim de que ele, dessa
forma, possa barganhar votos no Congresso Nacional para aprovar a
reforma da Previdência ou Trabalhista. Não quero acreditar nisso! Eu
espero que haja razões técnicas e o Ministério da Educação tem que
explicar, mas, independente disso, é preciso que esta Casa se manifeste
de maneira imediata, porque educação é uma prioridade e todos nós
sabemos e não podemos deixar que uma situação dessas prevaleça.
Portanto, Senhor Presidente, fica a nossa solicitação, já protocolei o
requerimento e espero que a Mesa da Casa possa submeter ainda hoje
a uma deliberação conjunta e unânime para que essa mensagem chegue
a tempo ao ministro da Educação e assim possamos dar a nossa
colaboração para que isso seja revertido de maneira imediata. Esse é o
primeiro assunto, Senhor Presidente, o segundo assunto diz respeito
ao pronunciamento feito ontem pelo deputado Sousa Neto aqui na
tribuna da Assembleia. Eu recebi uma nota explicativa do prefeito
Domingos Dutra, que eu faço questão de me referir aos pontos de
esclarecimento que o prefeito Domingos Dutra faz em relação ao
pronunciamento do deputado Sousa Neto, que aqui abordou sobre a
questão dos moradores da Vila Esperança, de uma ocupação existente
em um terreno que pertence ao estado do Maranhão lá em Paço do
Lumiar. O que diz o prefeito? Primeiro diz que não é verdade que ele
prometeu títulos de terra aos moradores da Vila Esperança. Ele jamais
esteve na Vila Esperança nem antes e nem depois da sua campanha,
portanto, não fez a promessa. É o que diz o prefeito Domingos Dutra.
Em segundo lugar, ele diz que a regularização fundiária que está
acontecendo em Paço do Lumiar se restringe às Vilas Carlos Augusto e
Nazaré, nas proximidades do Conjunto Maiobão. Também diz que não
é verdade que esta ocupação já acontece e já está lá há mais de 20 anos.
Ele nega. Diz que esta ocupação é recente e é de menos de um ano e que
esse terreno, que está sendo ocupado por essas pessoas, é um terreno
do governo do Maranhão, que está programado, é um terreno da Funac,
mas onde está programada a implantação de uma escola do IEMA,
uma unidade plena, com investimento de R$ 11 milhões. O governo do
Estado fez um levantamento que constatou 44 famílias na área e está
propondo a essas famílias um aluguel social até que eles possam ter
uma moradia própria. Também fala sobre a Odebrecht. Ele diz que tem
realizado reuniões constantes com o prefeito Luís Fernando, visando
corrigir os erros do contrato que tem um prazo de validade de 35 anos,
é o prazo do contrato entre a Odebrecht e o município de Paço do
Lumiar e São José de Ribamar. Diz ainda que pediu ao Rodrigo Janot,
procurador geral da República, que ele verifique se há irregularidades
cometidas durante essa contratação entre a Odebrecht e os municípios
de Paço e São José de Ribamar. Diz que pediu apuração para que seja
identificada qualquer irregularidade que possa ensejar inclusive a
revogação imediata desse contrato. Portanto, senhor Presidente, são
esclarecimentos feitos pelo prefeito Domingos Dutra que faço questão

de entregar à Mesa Diretora da Casa para que possa ser publicada nos
Anais desta Casa e registrada a manifestação do prefeito Domingos
Dutra. Digo e repito, é importante o IEMA em Paço do Lumiar, é um
grande investimento que vai beneficiar muitas pessoas e solicito que a
gente possa encontrar uma mediação para garantir o terreno e, assim,
garantir essa obra que vai beneficiar o povo de Paço do Lumiar
enormemente. Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, venho à tribuna hoje também para tratar de um assunto já
abordado aqui com muita propriedade pelo deputado Bira do Pindaré,
que é esse iminente corte dos repasses do FUNDEB para o estado do
Maranhão e outros Estados. Mas me atenho especificamente ao estado
do Maranhão, eu me impressiono com a capacidade do governo Temer
de cada dia puxar mais uma maldade do seu infinito saco de maldades.
Depois de congelar investimentos em saúde e educação pelos próximos
20 anos, agora além de liderar um governo que está condenado ao
fracasso, o governo Temer agora aparece com essa, punindo aquilo que
há de essencial, aquilo que há de mais sagrado que é a educação, quanto
mais educação básica. Ou seja, com esse corte de repasse o governo
federal vai afetar exatamente o ponto mais sensível, o segmento da
educação que tem que ser estimulado que é o ensino fundamental. O
ensino fundamental que é desejo de todos, inclusive o governo do
Maranhão, mesmo não sendo atribuição do governo do estado, tem
oferecido préstimos aos governos municipais, por exemplo, com
programa Escola Digna reconhecendo que para que o ensino médio
possa se desenvolver é necessário investimento, é necessário que o
ensino fundamental esteja bem. E aí o governo federal vai à contramão
da história e sacrifica os já tão sacrificados, financeiramente, municípios
com esse corte de recurso. O que vai acontecer, se isso se confirmar, é
que possivelmente alguns municípios deixarão de cumprir com suas
obrigações, inclusive de folha de pagamento, punindo assim os
profissionais do ensino, professores e administrativos e, claro, os alunos
que terão prejuízos a partir do momento que os professores e
funcionários administrativos não receberem os seus salários. Espero
que as bancadas, a bancada maranhense se mobilize. Vi inclusive a
manifestação, as manifestações dos deputados Weverton Rocha e
Rubens Pereira Júnior, neste sentido, condenando esta queda do repasse
do FUNDEB, mas é importante que a Bancada toda, dos 18 deputados
federais, dos 03 senadores, independente de lado político, de coloração
partidária se mobilizem para evitar que este verdadeiro crime contra o
Maranhão possa se efetivar. Não é possível que um governo consiga
fazer tantas maldades quanto o Governo Temer tem feito com o País,
também pudera, um governo que começou da forma que começou, é
ilegítimo por natureza, não tem o reconhecimento e a legitimidade
populares, é um governo sem passado, sem presente e sem futuro, é
um governo que, ao se confirmar o que nós estamos vendo, vai ficar
marcado como o governo que retirou direitos do povo brasileiro, que já
fez um tanto de maldade e que agora reduz recurso para educação e luta
para retirar direitos alterando, reformando a Previdência, assim como
retirar conquistar históricas do que diz respeito à legislação  trabalhista.
Esperamos e torcemos que isso não ocorra e que a nossa classe política,
os nossos representantes, em Brasília, mobilizados, possam defender
os interesses do Estado do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Recebi ontem Presidente, um telefonema
de um deputado federal, hoje de outro deputado federal para que
déssemos eco a essa situação do FUNDEB, aqui no Maranhão. Na
verdade, Deputado Othelino, já foi feito e bem feito por V. Exa., pelo
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Deputado Bira do Pindaré, são quatro estados brasileiros  que sofrem
esse tipo de situação, Deputada Graça Paz, o Maranhão, o Ceará, a
Paraíba e a Bahia,  só que enquanto no Maranhão são 244 ou 245
milhões, no restante é 35 milhões, talvez suportável em relação a isso.
O Presidente Tema está em Brasília também discutindo essa situação,
tentando diluir esse ônus em oito meses restante, Deputado Paulo
Neto, V. Exa. que já experimentou prefeituras. O Temer não aceita, eles
pegaram os últimos três meses, que eram os indicadores, janeiro,
fevereiro e março, viram que os índices propostos eram menores do
que foi arrecado e tentam já descontar nesse mês agora de abril, no caso
dia 28, que deveriam cair os recursos. Um caso emblemático, que é o
caso de Codó, que ainda vai ficar devedor em R$ 540 mil, ou seja, além
de não receber nada este mês, no mês subsequente ainda subtrai  R$
540 mil, ou seja,  é inviabilizado nesse caso de Codó como em todos
outros municípios do Maranhão o pagamento de professores. Deverá
ser um clamor público, deverá ser dificuldades grandes, inclusive, aqui
em São Luís também, o Prefeito Edivaldo, com certeza, passará maus
momentos. O que nos resta é cobrarmos desta tribuna para que os
nossos deputados federais, os nossos senadores unidos a outros
senadores e deputados federais desses municípios que foram subtraídos
essas receitas demonstrem ao Presidente da República que o caos pode
estar instalado aqui no Maranhão, no sistema educacional. Ontem tive
informação de que o ministro da Educação colocou de ordem inarredável
o seu posicionamento e, portanto, para ele está como consagrado que
os municípios não receberão dinheiro aqui no Maranhão nesse mês de
abril. Resta uma pergunta: o que fazer? De onde tirar da base
orçamentária postada no ano anterior? Para alguns prefeitos é o caos
instalado. A Famem está se posicionando, o presidente está fazendo
uma verdadeira guerra e não estou autorizado por ele para dizer, mas
tenho que fazer por dever de justiça. Lá em Brasília, e aqui resta a cada
um de nós fazer as nossas ações, ligar aos nossos deputados federais,
a quem somos mais unidos, e impugnarmos para que restaure com
urgência essa situação preste a se instalar no Maranhão. Hoje é dia 25,
no dia 26 cairia a cota que não vai cair e, quando cair, deputado, ainda
tem um saldo negativo em alguns municípios maranhenses. É apostar
para ver, deputada Nina Melo, para poder ver o que vai dar nesses
últimos dias no Maranhão. Volto a reafirmar que são quatro estados:
Maranhão, Ceará, Paraíba e Bahia. Fica o meu registro e o meu apelo e
quero dizer aos nossos deputados que dei cumprimento as suas ações
e seus pedidos em relação a essa situação catastrófica que está se
instalando no Maranhão em relação à ausência do Fundeb no mês de
abril.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, deputados e deputadas,
todos que acompanham a transmissão desta Sessão, eu também não
poderia deixar de neste momento em que vários colegas parlamentares
estão reforçando esse coro. E não poderia deixar de reforçar também a
nossa indignação no que diz respeito a perda de mais de duzentos e
vinte quatro milhões de reais do Fundeb neste mês para os municípios
maranhenses. Somente em Imperatriz uma perda de quatro milhões
oitocentos e onze mil novecentos e setenta e quatro reais e treze centavos,
quase cinco milhões de reais. A retirada, a diminuição desse valor do
Fundeb do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica
é uma agressividade a exemplo de tantas outras investidas contra o
povo brasileiro que o governo Temer tem praticado é algo que traz a
maldade de uma só vez. Acumulando a PEC que limitou os investimentos
na educação, que a médio E longo prazo tira qualquer perspectiva da
educação de desenvolver, avançar e aí traz agora uma redução drástica
ao Fundeb trazendo para o hoje uma dificuldade para todos os
municípios maranhenses. Como se já não estivesse difícil enfrentar
esse momento de crise com redução de receitas, ainda vem uma
agressividade igual a essa agravar a situação, juntando a PEC que foi
aprovada, que está sendo colocada em prática pelo governo federal,
que congela os investimentos na educação, juntando projeto de

terceirização, juntando os projetos que estão em tramitação com toda
a maldade sendo articulada no Congresso Nacional como é a reforma da
Previdência, como é a reforma Trabalhista. A investida contra o povo
brasileiro é algo que não se tem precedentes. Dialoguei com o
coordenador da bancada maranhense deputado Rubens Júnior, que
junto com os demais parlamentares estão em articulação com diversos
Ministérios para buscar reverter. O momento é de urgência, o momento
requer uma total união da força política maranhense, das forças sociais
maranhenses em não aceitar tamanha injustiça contra a educação do
nosso Estado. E venho, senhor Presidente, me unir à voz dos que já
estiveram ocupando esta tribuna nesta manhã, reforçar também
primeiramente para que a bancada maranhense esteja de forma unida,
sem titubear e cobrar de forma incisiva para que seja revertida essa
posição. Em segundo lugar, propor a este Parlamento que também,
com a mesma união, juntamente com todos os Parlamentos municipais,
para que não aceitemos tal imposição. Hoje a perspectiva dos
municípios, no que diz respeito à educação, já é algo que só para
manter a folha está algo muito difícil. E esse corte passando por todos
os municípios é algo que vai complicar o funcionamento até mesmo do
básico da educação nos municípios. E venho, portanto, também
repudiar essa atitude e reiterar a necessidade da união de toda a classe
política, de toda a classe social do Maranhão em não aceitarmos essa
posição do governo federal. Mais uma de tantas outras maldades, que
estão sendo feitas todas de uma vez, na máxima de Maquiavel de fazer
a maldade toda de uma vez, é assim que tem sido as investidas contra
o povo do Maranhão, contra o povo brasileiro através do governo
federal, no governo Temer que tem prejudicado em muito a perspectiva
da nossa população. Obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores secretários presentes à Mesa,
caros colegas deputados e deputadas, imprensa, galeria. Quero fazer
um cumprimento especial ao Neto Paraíso que está ali na galeria nos
escutando. Ocupo, senhor Presidente, esta tribuna para dizer e informar
aos colegas deputados e deputadas e ao povo do Maranhão, que já se
encontra nesta Casa uma comissão de empresários, vereadores,
representantes da Prefeitura Municipal de São Domingos, o ex-prefeito
de São Domingos, Tratorzão, que agendou com o Presidente Humberto
Coutinho uma audiência para tratar de um assunto inerente à cidade de
São Domingos do Maranhão, exatamente a questão que já foi tão
discutida aqui e em outros municípios que é a questão do fechamento
parcial do Banco do Brasil, da agência do Banco do Brasil daquela
cidade, como todos sabem é uma cidade potencialmente agrícola, de
pequenas e médias propriedades, também  um desenvolvimento muito
bom na pecuária, quem não planta abacaxi, arroz, feijão ou milho cria
o seu gado, pequenos criadores, médios criadores ali de gado, em São
Domingos do Maranhão e também a sociedade como um todo os
aposentados, em especial, tem sofrido com o fechamento parcial daquela
agência, não está oferecendo, a agência não está fechada completamente,
mas depois de um assalto que houve há muitos meses, há vários meses,
ela passou a ter um atendimento parcial e aí os agricultores que precisam
fazer o seu empréstimo ou renovar o seu empréstimo ou pagar o seu
empréstimo em dia para que possam pegar mais recurso e ter o prazo
e a data de plantio, por exemplo, porque isso depende da natureza,
depende das chuvas, não estão conseguindo ter acesso a algumas linhas
de financiamento e, enfim, o fechamento parcial dos serviços da agência
do Banco do Brasil de São Domingos tem prejudicado sobremaneira o
empresariado local, o agricultor local, o pecuarista local e também a
sociedade uma maneira geral. E eu quero aqui, Senhor Presidente
Humberto Coutinho, agradecê-lo por receber esta comissão composta
de vereadores, vereadores da situação, vereadores da oposição,
representantes  do governo municipal mandado pelo prefeito daquela
cidade, Zé da Folha, o ex-prefeito Tratorzão também estará aqui, logo
mais, às 11h, e será recebido pelo nosso querido Presidente Humberto
Coutinho para discutir essa questão e levarmos à superintendência do
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Banco do Brasil o problema e buscarmos uma solução. Portanto, eu
quero parabenizar esta comissão, que também aqui eu gostaria de
parabenizar o vereador Astolfo, que já se encontra nesta Casa e que
acompanha essa comissão, e dizer que estamos aqui, nós deputados
estaduais que representamos aquela região, estamos também imbuídos
de buscar uma solução e o Presidente da Casa, com certeza, com a sua
força e a força do poder, vai buscar ali um entendimento com a
superintendência do Banco do Brasil, para que a agência do Banco do
Brasil de São Domingos possa atender todas aquelas pessoas que
realmente precisam e, em especial, os pecuaristas, em especial os
lavradores, em especial os aposentados, e os empresários. E eram
estes os registros, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Stênio Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas Graça Paz,
Francisca Primo, Nina Melo, senhores deputados, imprensa, galeria,
funcionários queridos desta Casa. Ontem à tarde, eu e o prefeito Fufuca
Dantas, prefeito do município de Alto Alegre do Pindaré, estivemos
em uma reunião com o governador Flavio Dino, uma reunião que eu já
vinha pedindo a alguns dias. Ali, tanto eu quanto o prefeito Fufuca
Dantas, que é uma grande liderança política na região do Vale do Pindaré,
externamos as nossas preocupações com a região, especificamente
com o querido município de Alto Alegre. Na reunião, além do
governador, estava também o secretário de Articulação Política, Márcio
Jerry, e o secretário da Casa Civil, o meu amigo particular, Marcelo
Tavares. O governador prontamente nos ouviu e ali nós relatamos que
o principal problema do município era, sem dúvida nenhuma, a
inauguração do hospital de 50 leitos que está pronto, precisando apenas
ser equipado para que possa servir a população de Alto Alegre e dos
municípios vizinhos. Em uma relação suprapartidária, em uma relação
institucional e como homem público, o governador do Estado e
representante, portanto, legítimo de todo o estado do Maranhão,
sensibilizado ali com as nossas palavras, prontamente ligou para o
secretário Carlos Lula e determinou o mais rápido possível a abertura
do hospital, a inauguração do hospital, como também cedeu o hospital
para a gestão municipal de Alto Alegre do Pindaré. Portanto, passará
para o município a gestão do hospital de Alto Alegre do Pindaré, pois
é assim o desejo do prefeito, é assim o desejo do governador e
certamente isso irá acontecer o mais breve possível. O governador
também aproveitou o momento e autorizou para que o Programa Mais
Asfalto chegue também ao município de Alto Alegre. O governador
não só demonstrou ali a sua vontade na parceria com o município,
como na mesma hora ligou para o secretário Clayton Noleto e autorizou
para que providenciasse que o Mais Asfalto chegasse a Alto Alegre do
Pindaré, a Santa Luzia do Tide e a Santa Inês agora no mês de maio. O
governador também, eu aproveitei para falar do programa das
ambulâncias, pelo qual o governador já entregou até o momento 44
ambulâncias para os municípios maranhenses e amanhã, quarta-feira,
às 15 horas, o governador entregará mais 08 ambulâncias para 08
municípios serem contemplados. O governador também atendeu ali na
oportunidade que agora em maio irá designar uma ambulância para
Alto Alegre do Pindaré. Ali conversamos por mais de meia hora, eu, o
prefeito Fufuca, o governador e os secretários e dali o prefeito saiu
muito animado e otimista com a receptividade do governador Flávio
Dino em atender a demanda da região e especificamente de Alto Alegre
do Pindaré. Saio com a certeza de que novas oportunidades virão nessa
parceria. Ali se iniciou, ainda mais, um melhor relacionamento
institucional entre Alto Alegre do Pindaré e o Governo do Estado.
Quero aqui agradecer o governador pelo seu gesto grandioso, porque
às vezes algumas pessoas dizem que o governo só atende aliado, e eu
não estou dizendo que Fufuca não seja aliado. O que o prefeito Fufuca
tem me dito é que nenhum, ninguém até hoje pediu voto ou pediu
compromisso político para as eleições do ano que vem. Portanto, ele
está totalmente à vontade para fazer parte de qualquer grupo político,
inclusive do próprio governador Flávio Dino. Fica aqui registrado o

meu muito obrigado e a certeza de que iremos trabalhar juntos para que
o hospital seja inaugurado o mais rápido possível. Já está com nosso
secretário Carlos Lula essa demanda e esse compromisso. E estive com
o secretário Carlos Lula e que me disse que irá tudo para que nos
próximos 60 dias o hospital passe à gestão municipal de Alto Alegre
do Pindaré, portanto, sob o comando do prefeito Fufuca Dantas. Muito
obrigado, senhoras e senhores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Sérgio Vieira.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhor Presidente, bom dia deputados, bom dia
telespectadores, galeria, a todos os presentes. Eu gostaria de começar
agradecendo ao governador Flávio Dino através da Secretaria de
Educação, uma demanda existente na cidade de Açailândia que foi
prontamente resolvida, que era a reforma da Escola Antônio Carlos
Beckman que vinha se arrastando e por alguns problemas burocráticos
não tinha terminado ainda. Ficou marcada a entrega para o final do ano
passado, mas por alguns problemas de ordem burocrática ainda não
tinha terminado sua reforma. Fomos até o secretário de Educação onde
nos passou imediatamente para o secretário-adjunto para que
passássemos o posicionamento de como estava essa reforma para que,
prontamente, isso fosse resolvido. E graças a Deus deu tudo certo, o
secretário-adjunto Daniel nos recebeu, nos atendeu muito bem, passou
a demanda para frente, para o setor de Engenharia e imediatamente foi
solucionado o problema. Essa semana os trabalhos da reforma foram
retomados, e para o mês que vem está programada a entrega desta
reforma, é um anseio da população de Açailândia. É um anseio da
comunidade que tem naquela escola o seu lugar de ensino. É um anseio
dos pais que vêm cobrando, nós como representantes do governo,
como deputado estadual naquela cidade de Açailândia e assim fizemos
o nosso papel. Fomos ver onde estava o problema, procurar as soluções.
Então, quero deixar registrado os agradecimentos ao Governador Flávio
Dino que, por meio da Secretaria de Educação, resolveu esse problema
e, se Deus quiser e com ajuda do governo, nós vamos estar entregando
essa reforma da Escola Antônio Carlos Beckman para a comunidade
escolar, já no mês que vem, no mês de maio, para que tenha o seu
funcionamento normalizado. Quero também parabenizar o Governo
Flávio  Dino pelo programa de abastecimento de água simplificado e
dizer para a população de Açailândia que nós fizemos as nossas
indicações dos poços e, na semana passada, apresentamos o projeto de
14 poços artesianos para atender a cidade de Açailândia, principalmente
sua zona rural, locais estes que estavam desprovidos do abastecimento,
mas que, com a sensibilidade do Governador Flávio Dino em criar esse
programa, nós vamos conseguir atender aquelas comunidades, um sonho
antigo, água é essencial para sobrevivência humana e o prefeito Juscelino
Oliveira  desenvolveu os projetos, por meio da prefeitura municipal.
Nós acompanhamos o desenvolvimento desses projetos e acompanhado
do secretário de Agricultura, o Pastor Oscar, de Açailândia, nós
protocolamos o pedido, o projeto de 14 poços artesianos para aquela
cidade e tenho certeza de que o Governador Flávio Dino, com toda
sensibilidade de criador, de idealizador desse projeto será atendida a
reivindicação da população de Açailândia que tanto necessidade desse
programa instalado, principalmente na zona rural. Fizemos a nossa
parte, estamos acompanhando, vamos estar cobrando e vamos estar
juntos ao Governo do Estado para que a gente consiga materializar
esse benefício, que é a água, que é um bem essencial para sobrevivência
humana e assim atendendo a necessidade daquela população. Quero
prestar contas também para a população de Açailândia que estive na
CODEVASF, em Brasília, há 10 dias, tratando do assunto da erosão do
centro da cidade, uma grota de 1.800 metros que chega até 50 metros,
deputado Antônio Pereira, que conhece bem aquela região, conhece
bem a situação daquela grota, ali do centro da cidade de Açailândia, e
nós estivemos na CODEVASF e a CODEVASF já na quinta-feira da
semana passada enviou um técnico, um engenheiro para fazer o estudo
preliminar da erosão, ficou definido que é uma erosão do tipo antrópica
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onde devem ser feitos os trabalhos de drenagem e de urbanização, e
nós estamos acompanhando esse trabalho, quero agradecer aqui a
diretoria da CODEVASF, o diretor Marco Aurélio, em Brasília, que
nós consigamos resolver esse problema, um problema antigo na cidade
e um problema que eu tenho certeza de que dessa vez com a união
deputado Sérgio Vieira, com a união do prefeito Juscelino, com a união
da Câmara Municipal de Açailândia, nós vamos conseguir resolver
esse problema, que é um problema que aflige aquela população, há
muitos anos, e é assim que nós estamos trabalhando, é acompanhando
de perto, cobrando a resolução dos problemas e estaremos sempre
atentos para que a gente consiga materializar, a gente consiga levar esse
benefício à população daquela cidade. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Josimar de Maranhãozinho.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Presidente,
deputados, deputadas, galeria, internautas. Venho aqui a esta tribuna
para lamentar mais uma vez pelo golpe que foi anunciado aí aos nossos
municípios. E o que me chama atenção é que os órgãos controladores
exigem que os prefeitos e os governadores se planejem, mas como é
que um prefeito pode se planejar, quando ele se planeja num orçamento
e de repente agora vem esse corte do Fundeb?! O presidente da
República, no ano passado, liberou milhões a prefeituras em que
prefeitos estavam saindo, prefeitos esses que gastaram muito desse
dinheiro indevidamente, porque já tinham perdido a eleição. Hoje os
prefeitos, que assumiram e estão com a boa vontade de fazer um bom
trabalho, estão penalizados porque o governo federal acha que os
municípios receberam a mais e agora os prefeitos que estão no cargo
vão ser penalizados. Posso falar do exemplo de Zé Doca, onde o ex-
prefeito, além de ter recebido toda repatriação, também recebeu a
diferença do Fundeb, que deu quase R$ 4 milhões, e ainda deixou R$
800 mil de folha de pagamento atrasada. A prefeita, com
responsabilidade, já quitou esses R$ 800 mil, está com a sua folha de
pagamento em dias, mas como vai permanecer essa folha de pagamento
se existe um planejamento e agora nós temos essa notícia de que todos
os municípios do estado do Maranhão, inclusive o nosso estado, que é
pobre, recebe hoje essa triste notícia desse corte. Também quero aqui
deixar as minhas condolências ao meu nobre colega Vinicius Louro
pelo falecimento da sua avó. Que Deus a ilumine e guarde lá no céu e
que você possa continuar com a cabeça erguida. Sabemos que nascemos
com a única certeza de que um dia chegará o momento de perder os
nossos pais, nossos avós, eu sei e já senti essa dor, eu sei que é uma dor
forte, é uma dor profunda, mas você é um homem forte e vai superar,
sei da sua força e da sua garra. Quero aqui deixar os meus sentimentos
e que Deus abençoe você e sua família. Muito Obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Eduardo Braide com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, venho hoje a esta
tribuna, tristemente, dizer que ao ler o Diário da Assembleia de hoje
me deparei com um veto do Exmo Senhor Governador do Estado Flávio
Dino em relação ao Projeto de nossa autoria, que estabelece as diretrizes
para o programa de Capacitação de Educadores da Rede Pública do
Estado do Maranhão para o acompanhamento dos alunos autistas ou
diagnosticados com transtorno do espectro autista. E veja a maldade
do governador, no dia 2 abril nós comemoramos o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo e o governador foi para os meios de
imprensa inaugurar a casa e o espaço voltado para o atendimento às
pessoas com transtorno do espectro autista. Foi lá, tirou foto, se
reuniu com diversos pais e mães de crianças com autismo e agora ele
veta essa lei. E por que estou fazendo questão de vir a esta tribuna?

Porque é uma lei que não ia gastar um centavo do governo do estado,
nem um único centavo. E aí vou explicar por que. A lei tratava
exatamente da capacitação dos educadores da rede estadual por aqueles
que já fazem parte do quadro do governo do estado. Então o terapeuta
ocupacional, o psicólogo, o médico, aqueles que são integrantes
inclusive da Secretaria de Educação serviriam para uma cooperação
com os educadores da rede estadual de ensino, capacitá-los para poder
fazer o bom atendimento da criança com autismo ou diagnosticada com
transtorno do espectro autista. E mesmo sem nenhum centavo de
despesa para os cofres públicos, o governador do Estado vem e veta a
lei, sob o seguinte argumento: Comunico a V. Ex.ª que nos termos do
Art. 47, caput, e art. 64, inciso IV da Constituição Estadual, decidi
vetar integralmente por padecer de vício de inconstitucionalidade
formal o Projeto de Lei 061, que estabelece as diretrizes para o
programa de capacitação de educadores da rede pública. Ora,
inconstitucionalidade é o imposto que o governador fez esta Casa
aprovar. Inconstitucional é você aprovar uma lei que beneficia uma
única empresa no Maranhão por ela ser milionária e deixa de fora duas
mil empresas. Inconstitucionalidade é você rasgar o Estatuto do
Magistério que prevê o reajuste dos professores no vencimento e não
na gratificação, como foi encaminhada a Mensagem do Governador do
Estado. Fica aqui, senhores e senhoras, o nosso repúdio, a nossa
lamentação, a nossa tristeza em relação ao veto do governador do
Estado. Digo e repito, um projeto que não ia custar um centavo para o
governo do estado, mas por pura maldade ou talvez por divergência
política o governador do Estado veta o projeto que iria capacitar os
educadores da rede estadual de ensino, para o acompanhamento dos
alunos autistas ou diagnosticados  com transtornos  do espectro autista.
Mas quero dizer que tenho esperança, Senhor Presidente, tenho
esperança e, mais do que isso, a certeza  de que esta Casa reverterá essa
decisão derrubando o veto, deputada Nina Melo,  e aqui quero fazer
um apelo  ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa,  deputado Marco Aurélio, que é um educador e sabe  da
importância que esse projeto tem, assim como todos os membros da
Comissão  de Constituição e Justiça desta Casa para que quando essa
matéria chegue talvez, dentro de quinze dias, nós possamos dar e
emitir o parecer pela derrubada do veto e depois trazer essa matéria ao
Plenário para que esse veto seja derrubado. É desumano o tratamento
do Governador do Estado em relação aos autistas e que ele vem fazendo
propaganda de maneira contrária. Portanto, inconstitucional, Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, são os projetos que ferem e atacam
diretamente o bolso da população maranhense, deputada Nina Melo,
como eu disse aqui, aumento de imposto, rasgar o Estatuto do
Magistério, aprovar lei que só beneficiam uma empresa deixando de
fora mais de duas mil empresas e não um projeto que não gastava  um
centavo e que viria para beneficiar os alunos  autistas e diagnosticados
com transtorno do espectro autista. Fica, portanto, aqui Senhor
Presidente, a certeza de que esta Casa  corrigirá essa injustiça derrubando
o veto que hoje foi publicado no Diário desta Casa.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Senhor
Presidente, eu gostaria que a gente suspendesse a Sessão, por cinco
minutos,  só para a gente parabenizar o deputado Rafael  Leitoa que
aniversariou no último sábado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Depois da Ordem do Dia, nós vamos suspender, está
bom?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, deputado Bira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Bira do Pindaré.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ -  Pela

Ordem, Senhor Presidente,  eu queria solicitar à Mesa que  submetesse,
em caráter excepcional,  o requerimento de minha autoria que solicita a
revogação da portaria do governo federal, do Ministério da Educação,
que cortou 204 milhões de reais da educação do Estado tanto no governo
quanto dos municípios, queria que V. Exa. submetesse, de imediato,
uma vez que não está na pauta, mas eu pediria que consultasse os
líderes que a gente garantisse essa urgência porque o tempo é muito
curto, nós temos dois ou três dias, no máximo, para tentar reverter
essa decisão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu consulto aos senhores líderes de Partido e Blocos
se há alguma objeção à votação do requerimento 273/2017, de autoria
do deputado Bira do Pindaré? Tem alguma objeção.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, é que eu vou fazer uma Questão de Ordem, mas nós já
vamos votar o requerimento logo então.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos votar nesta sessão logo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Sim, então
depois da votação do requerimento, eu gostaria de fazer uma Questão
de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em discussão, em votação, os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Deputado Bira está
aprovado o seu requerimento. Qualquer deputado que queira subscrever
pode vir aqui à Mesa  e assinar esse requerimento.  Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, o primeiro item da pauta de hoje é um projeto de lei, da
autoria de V. Exa.  que denomina uma escola no município de Caxias e
com grande louvor,  eu fiz questão de assinar esse requerimento de
urgência, mas nós temos na pauta de hoje um requerimento  de igual
teor, que é do deputado Paulo Neto e que é o último item da pauta do
Plenário, item 16, e como a Sessão terá ser suspensa para parecer da
Comissão de Constituição, Justiça, eu gostaria de sugerir a inversão da
Ordem do Dia para que a gente possa votar logo o requerimento de
urgência do deputado Paulo Neto e votar os dois projetos
conjuntamente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Seu pedido será aceito se o Plenário não tiver nenhuma
objeção. Requerimento nº 265/2017, do deputado Paulo Neto. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 062/2017, de autoria do deputado
Humberto Coutinho. Projeto de Resolução Legislativa nº 016/2017, da
deputada Graça Paz. Projeto de Lei nº 012/2017, do deputado Paulo
Neto. Esses projetos dependem de parecer. Suspendo a sessão para
que as Comissões de Justiça e Cidadania emitam seus pareceres. Sessão
suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o deputado Professor
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, Projeto de Lei nº 062/2017, de autoria de V. Ex.ª, aprovado
por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de
autoria da deputada Graça Paz, de Resolução Legislativa nº 016, também
aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 062, de autoria do
deputado Paulo Neto, também foi aprovado por unanimidade na CCJ.
Obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 061/2017, de autoria do deputado
Humberto Coutinho. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, eu quero apenas dizer que V. Ex.ª, ao apresentar
esse projeto, abriu uma avenida larga, o que e me dá muita felicidade
em saber porque o que V. Ex.ª fez foi tão somente indicar o nome de um
prédio a alguém que tem alguma história com a região, com a comunidade.
Espero muito, e torço muito, para que o governador possa sancionar
este projeto, pois é um projeto que não vai onerar em nada a vida
financeira do governo do Estado do Maranhão, não irá embaraçar em
nada a administração pública estadual, tão somente fará justiça. Parabéns
pela sua iniciativa, logicamente que eu, e aqui V. Ex.ª percebeu que foi
por unanimidade a votação, quero muito ter a aprovação desses projetos
com essas naturezas. Desejo boa sorte e que o governador possa
compreender a importância de sancionar essas matérias. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Obrigado, deputado. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 016/2017, de autoria da deputada Graça Paz. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Lei n.º 062/2017, de
autoria do deputado Paulo Neto. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À sanção. Requerimento n.º 234/2017, de autoria do
deputado Sérgio Frota. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 236/2017, de autoria do deputado Júnior Verde.
Ausente. Fica adiado para amanhã. Requerimentos n.º 237 e 238/2017,
autor também ausente, fica adiado para a sessão de amanhã.
Requerimento n.º 239/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra a deputada Valéria Macedo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (questão
de ordem) – Eu gostaria de pedir a permissão ao deputado Adriano
Sarney para subscrever o Requerimento n.º 246 de sua autoria e também
o 248.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não havendo objeção, não há problema.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Sim, senhor
Presidente, para a deputada e qualquer deputado que desejar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Requerimento n.º 246/2017, de autoria do deputado
Adriano Sarney, subscrito pela deputada Valéria Macedo. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 247/2017, de autoria do
deputado Adriano Sarney. Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
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Aprovado. Requerimento n.º 248/2017, de autoria do deputado Adriano
Sarney, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 255/2017, de autoria do deputado Júnior Verde.
Ausente, fica adiado para amanhã. Requerimento n.º 258/2017, de
autoria do deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 259/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, eu queria pedir permissão ao deputado Wellington para
subscrever os Requerimentos de sua autoria, 259, 260 e 261.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Se ele autorizar? Está autorizado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – A deputada Nina
Melo também, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Autorizado, deputado? Autorizado. Requerimento n.º
260/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 261/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 262/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, de pesar. Deferido. Requerimento 263/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, pedido de pesar da avó do Deputado
Vinícius Louro. Deferido. Requerimento 264/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, de pesar. Deferido. Requerimento
266/2017, de autoria do Deputado Heméterio Weba, justificativa de
falta. Está ausente, mas deferido. Estão incluídos para a sessão de
amanhã: Projetos de Lei 112, 119, 170/2016 de autoria do Deputado
Bira do Pindaré; Requerimentos 267, 268/2017 de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Requerimento 269/2017, de autoria da Deputada
Francisca Primo; Requerimento 270/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo; Requerimento 271/2017, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim. Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para parabenizarmos
o aniversariante  Deputado Rafael  Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Reaberta a Sessão.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Não há orador inscrito no Grande Expediente.
Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição,
Deputada Andréa. Partido Verde, Deputado Rigo. Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Vinícius Louro. Oito minutos, Deputado
Vinícius, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que traz aqui hoje e de
forma triste, é para fazer uma homenagem à minha avó, Maria de Jesus
Pereira, que veio a falecer domingo, no Município de Teresina. E a
gente  fica  muito abalado  porque era uma mulher que deixou o seu
legado de nove  filhos sendo  Raimundo Louro,  Francisca, minha  tia
“Quinha”, Francisco,  Djalma,  Dilamar,  Kleber,  Dejanira  e  Lourival,
quarenta e três  netos  e trinta e um bisnetos, mulher guerreira,
empresária, íntegra, boa  esposa, uma boa mãe, uma  boa  avó, mulher
de  princípios,  de  conduta ilibada que  tinha uma grande vontade  de
viver  e  eu não poderia de deixar também de agradecer a  presença dos
amigos que estiveram  ali naquele momento difícil,  no velório da minha

avó,  que,  primeiramente,  agradecer  ao  Deputado Raimundo Cutrim,
que, desde do momento que  soube, se fez  presente lá no município de
Pedreiras,  aos Prefeitos  Jailson, o  Prefeito Fred  Maia,  ao esposo da
Prefeita  Eudna  Costa do município de  Bernardo do Mearim, com os
vereadores, com os ex -prefeitos Pedro do Isaías e seu pai, o senhor
Isaías, agradecer a todos os empresários em nome do empresário Chico
Chicote que também esteve presente e todos os  empresários, agradecer
a todas as pessoas que estiveram presentes em nome do senhor
pecuarista,  João  Freitas e agradecer a todos os deputados  que nos
enviaram  mensagem de pesar, congratulações a todas as  pessoas
onde a minha avó era uma  pessoa muito especial, muito querida  no
município de  Pedreiras, esposa do também falecido Lourival Alves
Pereira  e a gente tem sempre uma certeza quando nascemos:  que  que
chegará o dia da nossa partida, mas a gente nunca está preparado,
deputada Graça Paz, porque às vezes a gente fica procurando conforto,
e a desculpa que eu hoje tenho como conforto é que ela estava passando
por momentos de dificuldades, momentos difíceis de saúde e sofrendo
muito. Vendo aquele sofrimento, a gente fica querendo que ela sempre
melhore, que a pessoa sempre fique boa, mas infelizmente a Dona
Jesus está descansando do lado do Senhor. Eu não poderia deixar de vir
e fazer essa homenagem. No domingo, Pedreiras perdeu sua filha ilustre,
mulher que todos de Pedreiras conheciam e por quem tinham um carinho
enorme, porque ela sempre tratava bem as pessoas, sempre cuidava
das pessoas com quem tinha aproximação, então, a gente como neto
adquire muitos princípios, muitas coisas boas que ela nos ensinou e a
gente vem vivendo através desses ensinamentos. Então, Senhor
Presidente, novamente eu queria fazer essa homenagem a minha querida
avó, que ela esteja do lado do nosso pai, nosso Deus. Ela sempre
deixará saudades nos nossos corações. E dizer para a senhora que eu a
amo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão.
Deputado Rafael Leitoa, dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Deputado Ricardo Rios, na presidência
desta Casa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Primeiro,
eu quero manifestar o meu pesar mais uma vez ao nosso colega deputado
Vinicius pelo falecimento da sua avó. A gente já tinha conhecimento do
problema de saúde dela. Senhor Presidente, eu não tive oportunidade
de manifestar no Pequeno Expediente, mas não poderia me manifestar
a essa atitude covarde, eu diria assim, do Ministério da Educação com
o Estado do Maranhão principalmente. Digo isso porque serão mais
de 220 milhões que serão cortados do nosso Estado. Da Prefeitura de
Timon, por exemplo, são praticamente quatro milhões de reais: serão
três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, para ser mais exato. A
Prefeitura de São Luís mais de onze milhões de reais em uma única
parcela. O município de Zé Doca, eu estava vendo o deputado Josimar
falando aqui, onde sua irmã é prefeita: um milhão, cento e sessenta e
dois. E por aí vai. O governo do Estado: quarenta e sete milhões. É de
uma crueldade sem explicação, até porque isso é um levantamento
feito durante todo o ano de 2016, mas justo e, se realmente tiver a
diferença que tiver tirada dos municípios, que se parcele esse débito, o
que não dá é em um único mês tirar praticamente 60% do recurso que
é destinado ao pagamento do servidor, recursos que são para a
manutenção das escolas, ou seja, todo o recurso da educação e dos
quatros estados do Nordeste, Ceará, Paraíba, Bahia e  Maranhão. Até
o Deputado Bira fez um comentário, que pode até não ser, mas é
coincidência, de que esses estados os governadores já se posicionaram
contra as reformas que o governo federal está impondo. E que, inclusive,
está na eminência de sofrer uma grande baixa, sua base aliada, onde o
PSB decidiu que vai votar contra a reforma da previdência e já, inclusive,
colocou o cargo à disposição, segundo as informações que a imprensa
veicula. Ou seja, um governo que, infelizmente, está hoje comandando
o nosso País, mas que não traz a legitimidade necessária para aprovar
reformas tão importantes. Acredito que o momento é para se concluir
esse mandato, tentar colocar realmente a economia do País nos trilhos.
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E que esse debate de reformas tão fundamentais e importantes para o
País seja feito, inclusive, no período eleitoral. Tenho certeza absoluta
que o eleitor da Dilma não votou na Dilma para ela fazer essa reforma
trabalhista e previdenciária que o Governo está impondo. Até porque
o debate deveria também ter acontecido na eleição de 2014, e não
houve esse debate. Então é preocupante a situação de como o Governo
Federal está tratando os municípios, principalmente o nosso Estado.
Eu me recordo bem, Deputado Othelino Neto, que o assessor do
Ministro da Educação foi a Timon na inauguração do IEMA, na
inauguração do Centro de Ensino Jacira e lá se comprometeu com o
Governador em ajudar na estruturação dos IEMAs em 20 milhões de
reais. Ora eles se comprometem com 20 milhões e, em uma canetada
só, tiram 220 do Estado do Maranhão. Então é coisa sem nexo, sem
fundamente e que esta Casa já se pronunciou aprovando agora pouco
um requerimento de uma monção de repúdio a essa medida da portaria
565 emitida pelo Ministério da Educação.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Rafael, quando puder me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pois não,
Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (aparte) - Eu
já até me pronunciei sobre o assunto, mas é um tema tão grave que me
motivou aparteá-lo em seu sempre coerente pronunciamento.
Realmente, a cada dia, eu ainda consigo me surpreender com essas
decisões do Governo Temer. Quando eu penso que o saco de maldades
já esvaziou, aparece um fato grave como esse tirando recurso da
educação. O que prova mais uma vez que o Presidente Temer já está
cumprindo, de forma integral, uma cartilha que foi preparada quando
entregaram o comando do País para ele. Uma cartilha pronta com
interesses bem definidos que eu diria até de inviabilizar o País,  porque
quem faz isso com a educação está inviabilizando o País. E Vossa
Excelência diz com muita propriedade que o Presidente Temer não tem
as condições políticas de comandar reformas tão importantes quanto
essas. Porque o Presidente da República atual não é reconhecido pela
população. Ele não tem legitimidade alguma. Inclusive se formos
apreciar a aprovação de acordo com as pesquisas, ele já é o presidente
mais impopular  da história. Como alguém que não foi eleito, como
alguém cuja sociedade não reconhece pode comandar reformas tão
importantes como as que estão em discussão? A reforma política, por
exemplo, não tem a menor condição de ser discutida agora. Ainda mais
nesse clima de efervescência e crise que o País enfrenta, quanto mais as
reformas trabalhista e da previdência. Isso que o governo federal e o
Presidente Temer quer fazer com o País é um verdadeiro crime. E
assim como o PSB, que inclusive já me estranhava um Partido com a
história do PSB participar de um governo ilegítimo, espero que outros
Partidos ou outros parlamentares que ainda compõem a base do governo
Temer abandonem e que fiquem a favor do país. Era este o aparte,
deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Rafael,
me permite?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Eu não
quero discordar, mas dizendo que vejo no Temer a legitimidade, tanto
é que o Othelino é legítimo vice-presidente desta Casa, votado por
mim também. Então, o Temer teve seus votos também. Então, quando
o Humberto não está, dou legitimidade a ele e reconheço a sua
legitimidade. Agora, em relação à questão não tenho elementos
suficientes, até por ser muito volátil, um dia a Previdência está de um
jeito, outro dia muda, do trabalho e não quero entrar nesse mérito. Mas
em relação à educação, eu concordo com V. Exª e recebi agora, deputado
Rafael, uma mensagem de um deputado federal me informando aqui

que o Temer está editando uma medida provisória parcelando esse
débito agora em relação a isso. E o deputado até está me reafirmando
aqui que fará, como o Maranhão é um dos mais prejudicados em relação
a isso, junto com outros Estados como Paraíba, Ceará e Bahia, ele fará
emendas de ordem a permitir uma situação, segundo ele, não sei o
conteúdo aqui, um pouco melhor do que está previsto na medida
provisória. Então é a mobilização dos nossos deputados federais, a
mobilização do Presidente da Famem, mas isso não deixa de trazer
prejuízos emocionais para nós, inclusive o dinheiro deveria cair dia 28,
eu não sei se vai ser protelado em relação a essa situação. Mas acho
que o que V. Exa. está fazendo é correto, todos nós fizemos, o deputado
Othelino também fez de ordem brilhante, o deputado Bira do Pindaré,
V. Exa. está fazendo, outros também com certeza, se permitir aqui,
farão também. Mas somo ao seu pensamento, que é muito legítimo e
correto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Muito
obrigado, deputado César Pires. Inclusive pelas informações, era a
conclusão do meu pronunciamento, que mobilizou toda a nossa bancada
federal com relação à postura de contrário a essa portaria. Ontem
estiveram inclusive em Plenário, acho que V. Exas. podem ter visto um
vídeo onde o deputado Weverton Rocha, líder do PDT, na Câmara, se
pronunciou, juntamente com o deputado Rubens Júnior, líder e
coordenador da bancada, deputado Juscelino, deputado Zé Reinaldo e
sempre encampado pelo nosso presidente da FAMEM, o prefeito
Tema. Então, essa mobilização é importante, essa unidade da nossa
bancada federal também tem ajudado bastante nosso Estado e, com
certeza, essa portaria não ficaria sem o enfrentamento e o debate da
nossa honrosa bancada federal, lá na Câmara dos Deputados. E que
inclusive o deputado César Pires já coloca, parece que é a primeira
vitória da reunião e da mobilização da nossa bancada.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (aparte) –
Deputado Rafael, antes de V. Exa. encerrar, o deputado César, brilhante
como sempre, mas quando me refiro a ilegitimidade do presidente
Tema não é no aspecto constitucional, óbvio que a função do vice é
substituir nos momentos de ausência temporária, no caso o presidente
da República, ou permanente, substituir o titular, eu me refiro à forma
como a presidente Dilma foi cassada sem o cometimento de crime.
Cassar um Presidente da República da forma como ela foi cassada é
algo absurdo e o resultado disso é o que estamos vendo, um Presidente
que não é reconhecido pelo povo brasileiro.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E também
agradeço o aparte. Quando eu me refiro à falta de legitimidade é a falta
de debate político que tem com relação às reformas tão importantes
com a sociedade brasileira. Isso não foi discutido pela chapa que ele foi
eleito, pela Presidenta Dilma, de que fariam essas reformas tão severas.
Até porque o posicionamento eleitoral da população deveria, com
certeza, ter sido outro não elegendo a Presidenta Dilma na chapa que
ele foi eleito. Quando me refiro é a isso, acho que falta um debate muito
mais profundo, que não cabe aqui neste tempo, não é deputado Max
Barros, que a gente vai fazer futuramente sobre a reforma, para que a
gente possa discutir. Vamos deixar para discutir a reforma, talvez com
um presidente popularmente eleito no próximo ano, que se discutam
os pontos e propostas dos candidatos a presidente que serão
postulados no País no próximo ano. Então, Senhor Presidente, era
esse meu pronunciamento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Independente, deputado Max,
oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente em exercício, deputado Ricardo Rios.
Senhores deputados, deputada Valéria Macedo, jornalistas, galeria,
aqueles que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Hoje,
deputado Sérgio, está sendo discutido para ser votado o parecer do
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relator da reforma da Previdência que é muito importante, pois afeta a
vida de todos os trabalhadores brasileiros assalariados, portanto, essa
é uma questão que mexe com a vida de todo mundo. Há algumas
colocações que são feitas agora, algumas já foram feitas no passado,
das quais eu discordo primeiro no que diz respeito ao direito adquirido.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que quem já está no
sistema previdenciário contribuindo para o sistema previdenciário,
quer do INSS, quer do poder público, tem uma expectativa de direito
para se aposentar e por isso uma emenda constitucional pode mudar
essa relação. Esse, deputado Rafael Leitoa, não é meu entendimento.
Meu entendimento é que quando qualquer assalariado, qualquer
trabalhador que começa a trabalhar, quer na iniciativa privada, quer no
poder público, ele começa a contribuir para o Sistema Previdenciário.
Existe uma lei, existe uma regra pela qual ele entrou, ele sabe que está
contribuindo, por exemplo, durante 35 anos, com aquele valor e ele vai
se aposentar e vai ter tanto de aposentadoria. Ele entrou dentro de uma
regra, contribuiu dentro dessa regra e, no meu entendimento, ele tem
direito adquirido e isso, a rigor, não poderia ser mudado. Essa mudança
de entendimento do Supremo para mim é um jeitinho brasileiro, é um
equívoco como, por exemplo, eu vou citar o caso da cassação da
presidenta Dilma, quando o Senado, presidido pelo Lewandowski,
decidiu que deveria haver o impeachment da Dilma. E qual era a pena?
Ela perderia o cargo e os direitos políticos. Houve uma decisão esdrúxula
de que ela perderia o cargo, mas não perderia os direitos políticos. É o
tipo do jeitinho brasileiro. Então eu entendo, deputada Valéria, deputado
Sérgio, que o direito adquirido está sendo burlado agora nessa reforma
como foi em reformas anteriores. Esse é meu entendimento.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Deputado Max,
um aparte?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Com o maior
prazer.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (aparte) – Como
advogado de profissão, o que a gente está vendo na verdade, deputado
Max, é uma desculpa, a inversão de valores jurídicos para uma desculpa
de crise econômica, o que causa uma insegurança jurídica muito grande
em nosso País. Sobre a questão da reforma da Previdência, é totalmente
injusto que nós tratemos um trabalhador do sul do País como um
trabalhador do sertão nordestino. Essas peculiaridades não foram vistas.
Como é que a expectativa de vida de um trabalhador do sertão nordestino
vai chegar aos 65 anos para a pessoa se aposentar? Homem e mulher,
colocam todo mundo na mesma panela, fica muito difícil acreditar que
uma reforma dessas dê certo e com muita propriedade falo a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Agradeço a V.
Ex.ª e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento. Outra questão
que eu gostaria de levantar é que, dizem os economistas, há um grande
déficit na Previdência. A primeira coisa é abrir essa caixa preta e
identificar de onde vem esse déficit. Primeiro, o Governo paga as
pessoas que têm mais de 65 anos e são carentes, a elas paga um salário
mínimo. Qual é o meu entendimento? É que isso é justo e deve ser
feito, mas isso não é previdência. Isso é assistência social. Isso não
pode entrar no déficit da previdência. Isso é uma decisão da sociedade
como um todo. E essas pessoas têm que receber um provento, mas não
pode entrar na conta daquele que contribuiu durante toda a vida. Aquilo
tem que entrar, como é o Bolsa Família, no Programa de Assistência
Social do Governo, não pode entrar como rombo da previdência. Os
trabalhadores rurais se aposentam com 15 anos de contribuição é justo
? É justo no meu entendimento, mas quem deve pagar essa diferença
não são os assalariados, mas é toda a sociedade. São os bancos, são os
grandes empresários. Tem que ratear esse valor com toda a sociedade
brasileira, e não apenas com aqueles menos favorecidos, que são os
assalariados. Então, quando se fala em rombo da previdência, tem que
separar o que é previdência e o que assistência social, e não colocar
tudo na conta da previdência, que é um grande equívoco. Outra questão
que eu queria colocar, supondo que há um déficit efetivo, e que isso

tem que ser resolvido, poderia haver até um grande pacto social com a
participação dos sindicatos, da sociedade e, de comum acordo, se
estabelecer uma cota para cada um, um pedágio, mais um ano ou mais
dois anos, etc. Porque para as pessoas, Deputado Rafael, que entram
agora no serviço público, no INSS, a regra é clara: passou no concurso
agora você está numa regra igual ao sistema previdenciário. Só pode se
aposentar com cinco mil reais quem está no serviço publico, que é o
teto no máximo, e tem que contribuir para uma caixa privada. Então
para entrar agora no serviço público não é questão, mas quem está nas
regras antigas é que não pode ser feita essa mudança abrupta, porque
ele não contribuiu para nenhuma caixa de assistência. Então isso tem
que ser visto com muita cautela. E o Congresso agora alterou duas
questões no relatório do Artur Maia, que é o relator da previdência na
Comissão Especial, que realmente afrontam toda a sociedade. Quais
são as duas mudanças? 1º:  As pessoas que estão para se aposentar que
entraram no serviço público antes de 2003, elas teriam o direito de ser
aposentar pela integralidade, Deputado Wellington. Por exemplo, ele
recebe R$ 4 mil, ele se aposenta com R$ 4 mil. Agora fizeram uma
mudança alterando para pior a proposta do governo. A pessoa que tem
um mês para se aposentar e espera receber R$ 4 mil vai ter um confisco
de entorno de 20 a 30% do salário. Isso é uma excrescência. Isso é
inaceitável. É piorar, inclusive, o projeto que veio do Governo. E, ao
mesmo tempo, faz-se outra emenda. Qual era um dos pressupostos da
reforma da previdência? É que todos seriam iguais, servidor público,
policial, professor, parlamentar, político, todo mundo ia pela mesma
regra. Começou-se a abrir exceções para policiais, que eu acho justo,
para os professores, eu acho justo. Agora para os políticos abre-se
uma exceção, faz-se uma emenda que os deputados federais, senadores
que estão no mandato vão poder se aposentar como era antigamente.
Qual é o exemplo que está sendo dado para a sociedade, Deputado
Rafael Leitoa, Quando os próprios parlamentares que estão fazendo
esse arrocho com os assalariados, estão se tirando da reforma da
previdência? Qual é o sinal que se dá para a sociedade? Nenhum. Então
eu queria que houvesse essa reflexão. Estão mudando, alterando,
inclusive, a proposta do Governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Max, se puder, eu gostaria que V. Ex.ª me concedesse um
aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Max, eu também gostaria de um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Primeiro, pediu
o Deputado Rogério, depois o Deputado Wellington. Com o maior
prazer, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA  (aparte)
- Deputado Max, eu  até  gostaria  de  confessar  que  eu desconheço a
questão dos  parlamentares  terem saído da  reforma,  até  porque é
bom que  fique  claro que  nós  deputados estaduais  hoje o regime  que
nos rege  é o regime  comum do INSS, os  deputados  estaduais  não vão
estar  contemplados em qualquer  mudança que  seja, nós já estamos
no regime  comum.    Eu só  acho, deputado, é  que  esse  tipo de  debate
demonstra o grande problema  dessa  mudança,  eu acho que  é necessária
que  seja  feita uma  mudança na questão da  Previdência, mas  a forma
açodada   como vem acontecendo e  aí eu lhe  digo, a Reforma  teria  que
ser  pra todos.   E nós vemos setores da  sociedade poderosos  que  não
serão atingidos, esse  é o principal,  se nós formos ver é aquela  história,
deputado Max, todo mundo acha que a Reforma da  Previdência  é
necessária,  desde  que  não lhe atinja.  E aí fica claro, e  aí eu não sou
contra, mas o Ministério Público não é atingido, o Judiciário não é
alcançado, eles  continuam  com todos os  privilégios  que tinham ou
direitos,  como queira  interpretar, então eu acho que a Reforma do
jeito que está sendo feita ela vai sair um  arremedo  bastante  ruim e
acho que  antes da gente  sacrificar o contribuinte,  o governo deveria
fazer um combate, deputado Max, à fraude histórica que  existe  no
INSS. Eu acho que depois de feito esse trabalho aí se partiria  para essa
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reforma. Então, eu agradeço o aparte e queria só reiterar aqui que a
questão dos parlamentares, talvez alcance os parlamentares federais,
mas não as Assembleias Estaduais nem as Câmaras de Vereadores.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS  – Muito obrigado,
Deputado Rogério, e esclareço a V. Exa.  que no caso da Assembleia,
nós não temos um regime de aposentadoria própria. Então quem quer
descontar, desconta espontaneamente para o INSS, Já houve na
Assembleia, existem pessoas que são aposentadas pela Assembleia e
que vão manter seu direito adquirido. Atualmente, não existe mais esse
sistema de aposentadoria, mas já houve. Na Câmara, existe um regime
de aposentadoria especial que iria seguir as regras gerais da Previdência.
Mas a informação que eu tenho é que foi feito uma emenda e que os
atuais parlamentares vão se aposentar pelas regras antigas. O que é um
contrassenso, uma situação totalmente equivocada. A outra questão
que eu coloco, não, o Judiciário é  atingido pela Reforma da Previdência,
o Ministério Público é atingido  pela Reforma da Previdência. E essa
emenda piora, inclusive a situação deles. Porque quem entrou no
Ministério Público até 2003, quem entrou no Judiciário até 2003, iria
pagar um pedágio, mas iria receber a sua aposentadoria integral. Agora
não mais. Não só o Ministério Público, como os professores, como
todas as categorias, vai ser confiscado em torno de 20% do salário.
Você contribuiu a vida toda, espera receber a aposentadoria, paga um
pedágio, ou seja, anos a mais para poder se aposentar, ainda confiscam
a sua aposentadoria. É um verdadeiro confisco, no meu entendimento.
Eu concedo o aparte ao Deputado Wellington com a aquiescência do
meu Presidente Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado Max Barros, quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento. Muito antes de ser deputado, já compreendia a
necessidade das reformas no Brasil, inclusive será tema do seminário
que será realizado no Congresso da Unale, nos dias 7, 8 e 9, em Foz do
Iguaçu, sobre as reformas de que o Brasil necessita. Então, há muito
tempo, já se ouve falar da necessidade da reforma política, da reforma
tributária, da reforma previdenciária. Nós compreendemos que há
necessidade da reforma do Direito Penal, então há necessidade das
reformas de que o Brasil precisa. No entanto, há necessidade de uma
ampla discussão da Previdência porque, por exemplo, em países da
Europa, em países desenvolvidos, em países de primeiro mundo, não
foi feita de forma abrupta, não foi feita de uma hora para outra. Houve
um escalonamento, houve um tempo de absorção por parte da população
e se deu em um período de 10, 15, 20, 30 anos e não da noite para o dia
como está sendo implantado ou tentando ser implantado no Brasil.
Nós fazemos parte da Comissão de Reforma Política e Previdenciária,
da UNALE, e temos travado essa discussão. E é importante que o
Parlamento Estadual também possa se pronunciar. Nós temos a
Comissão de Administração desta Casa, uma temática de suma
importância inclusive para tratar da Previdência do Estado do
Maranhão, das prefeituras, do governo do Estado, e é de suma
importância essa discussão. Então, quero parabenizá-lo pela temática
da manhã de hoje. Que possamos somar nossas vozes, inclusive por
meio da Comissão de Administração desta Casa, com uma ampla
discussão, com audiência pública, para que possamos formatar o nosso
pensamento e encaminhar ao Congresso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu agradeço,
deputado Wellington, Parabenizo e incorporo ao meu pronunciamento.
Para finalizar, Senhor Presidente, quero dizer que, no meu entendimento,
está sendo ferido o direito adquirido no caso dos assalariados. Vou dar
outro exemplo aqui sobre os políticos que têm mandato. Está em
discussão uma emenda que não vai ter mais reeleição. Eu concordo
também que não haja mais reeleição, mas vai se preservar o direito dos
mandatários, que já têm mandato, para que eles possam se reeleger,
porque eles têm uma expectativa de direito. Então, no caso dos políticos
que têm mandato, é preservada a expectativa do direito. Ele não
contribuiu em nada, não deu nenhum dinheiro do dele, mas tem o
direito respeitado, que eu também concordo. Agora, o assalariado que

contribuiu a vida toda não tem esse direito? Então é tratar as coisas de
modo diferente, mas entendo que, sendo feito um grande pacto social,
com regras de transições claras em que a parcela da população menos
favorecida não seja prejudicada, que as corporações que têm o maior
poder junto ao Congresso sejam favorecidas, é possível um
entendimento, mas não dessa maneira abrupta prejudicando aqueles
que mais sofrem, que são os assalariados e que vão pagar a conta,
dinheiro que deveria ser pago pela assistência social, tirando direitos
que eles já tinham. Essa é a contribuição que eu queria dar. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pelo Tempo da Liderança. Questão de Ordem. Pelo Tempo da Liderança
do Bloco Independente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Deputado Wellington, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, ontem
recebemos, nesta Casa, os vendedores ambulantes que foram expulsos
do Terminal da Integração da Cohama, e solicitamos uma audiência
pública, que será realizada na quinta-feira da semana que vem, no dia
04, a partir das 15 horas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Estamos convidando para participar da reunião, dessa
audiência pública a Prefeitura de São Luís e com a sua representação da
Guarda Municipal, da SMTT, Blitz Urbana. Convidamos também a
MOB. Convidamos também o Ministério Público, Defensoria Pública,
o consórcio de administrador dos terminais, sindicatos dos vendedores,
dentre outros para participarem dessa audiência pública que será
realizada na outra quinta-feira, semana que vem, no dia 04, aqui na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Os vendedores
ambulantes do Terminal da Cohama foram expulsos, foram retirados
sem nenhuma justificativa, sem nenhuma contrapartida para que eles
pudessem exercer as suas atividades. Vivemos um momento de crise e
como que o Prefeito retira 56 trabalhadores, mães de família, pais de
família do seu local de trabalho? Porque eles faturavam ali diariamente
em torno de 40, 50, 100 reais, vendendo os seus produtos, e hoje estão
no olho da rua. Não têm onde expor os seus produtos, fazerem as suas
vendas, principalmente num momento de crise. Então o Governo do
Estado, a Prefeitura de São Luís precisam dar essa contrapartida. Já
existe um ACP da Defensoria Pública para que a Prefeitura possa se
pronunciar, ou possa fazer uma contrapartida de outro local em que
eles possam desenvolver as suas atividades. Ontem recebemos os
vendedores ambulantes que foram expulsos do Terminal da Integração.
Estaremos realizando uma audiência pública no próximo dia 04, na
quinta-feira, às 15 horas aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Recebemos hoje, também, no gabinete representantes da
Polícia Civil, delegados, agentes, escrivães, peritos da Polícia Civil. E
estamos agendando uma audiência pública para quinta-feira, dia 04,
pela manhã, aproveitando a reunião da comissão de segurança desta
Casa. Não consegui contato hoje com o Deputado Júnior Verde. E já
estamos fazendo pela Comissão de Administração para que nós
possamos fazer os trâmites legais a tempo. Mas vou comunicar o
Deputado Júnior Verde para que essa audiência seja realizada na quinta-
feira, dia 04, na sala de comissões. Estarão presentes, a nosso convite,
o Secretário de Segurança Pública, o Delegado Geral, representantes
do Sinpol, representante da Adepol, da Amepol, da Associação dos
Servidores da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então hoje
recebemos na Assembleia Legislativa o José Periguaçu Brito, recebemos
também o Elton John, que é o presidente do Sinpol, recebemos a Érica,
o Ribeiro, da Amepol, Fábio Marcone, que é o presidente da ADEPOL,
o sindicato dos delegados da Polícia Civil, Melônio, da Adepol, Telson



QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2017                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
Bruno e Luís Guilherme. Hoje estivemos reunidos e traçando essas
pautas para a reunião do dia 04 de maio. Dentre as pautas que nós
abordaremos: remoção de pessoal; lei de concurso público; retorno da
academia de Polícia Civil pelo projeto original do executivo; campanha
de valorização dos servidores; concurso e aumento real do efetivo da
Polícia Civil; disponibilização da sede própria para a Polícia Civil;
manutenção das entidades de classe no Conselho da Polícia Civil, dentre
outras pautas de reivindicação da categoria, do Sindicato dos Policiais
Civis, do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil. Só para concluir,
senhor Presidente, deputado Ricardo Rios. Desde ontem fomos
surpreendidos com uma redução do FUNDEB, no estado do Maranhão
e de todo o Brasil, mas eu quero só fazer uma ressalva que, por falta de
planejamento na cidade de São Luís, a nossa categoria vai padecer
muito mais, os nossos professores, os nossos alunos, porque, no ano
passado, quando foi feito o adiantamento não foi uma complementação
foi um adiantamento. São Luís não fez nenhum planejamento para o
futuro, recebeu esse adiantamento, não economizou e não se planejou,
nós vamos ter problema agora, no mês de abril e maio. Segundo
informações, o Governo do Estado do Maranhão, por meio do secretário
de Educação, Felipe Camarão, fez um planejamento, fez uma economia,
não gastou essa antecipação, ao contrário do que fez a Prefeitura de
São Luís, ao contrário do que fez a Secretaria de Educação de São Luís,
pegou o dinheiro do adiantamento, gastou todo o dinheiro e eu não
quero crer que indevidamente aproveitando as eleições, em 2016,
aproveitando as eleições, em 2016, por conta do período eleitoral, por
conta das eleições de 2016 e não fez um planejamento e não fez
economia, deputado Max Barros, e gastou o adiantamento que foi feito
pelo FUNDEB, em 2016. E por falta de planejamento, por falta de
atenção com o financeiro vai ter problema agora. Eu creio que o Governo
do Estado, vai poder equacionar, porque, segundo informações, o
secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, economizou, não
gastou esse dinheiro do adiantamento, que é bom que compreendamos
que no ano passado não foi feito uma complementação, e sim um
adiantamento, o Prefeito meteu a mão na cumbuca, meteu a mão nesse
adiantamento, não administrou, não organizou as finanças e vai ter
problema agora. Então, isso já era perfeitamente previsível, já tinha
previsão que isso ia acontecer, e o Prefeito de São Luís, mais uma vez,
dá demonstração da falta de planejamento, da falta de atenção, com
aplicação do dinheiro público com recursos públicos, e vamos ter
problema. E pela falta de administração, pela falta de competência
administrativa, quem vai padecer? Os professores. Quem vai padecer?
Os nossos alunos. Quem vai padecer? A educação no Estado do
Maranhão. Hoje assinamos um documento, um requerimento, de autoria
do deputado Bira do Pindaré, todos os deputados estão na mesma
pauta, em defesa da educação, em defesa da verba do FUNDEB, mas
eu vou mais além, estamos em defesa do FUNDEB, em defesa da
educação no Brasil, no Estado do Maranhão, mas vamos mais além,
uma crítica ao atual gestor, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que
não fez um planejamento, que não tem planejamento e mais uma vez
trata a administração pública de São Luís, de forma inadequada, de
forma incompetente e vamos ter problema. E quem vai padecer não é
o Prefeito, ele tem mais quatro anos para administrar, quem vai padecer
é a educação, os alunos e os professores. Fica mais uma vez o nosso
questionamento para que todos possam meditar no momento em que
vivemos, precisamos ter do administrador público, do gestor público
muito mais atenção, competência para driblar essa crise. Que Deus
abençoe a todos, obrigado pela atenção.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sem oradores no Expediente Final.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Graça Paz.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores(as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, César
Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado, do expediente encaminhado à publicação e
concedeu a palavra aos Deputados: Fábio Braga, Graça Paz, Sousa
Neto, Cabo Campos e Wellington do Curso. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando a votação, em único truno,  do
Parecer nº 073/2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em redação final ao Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2016 de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que propõe a medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor George Silva
Cavalcante. O qual foi aprovado e o Projeto de Resolução encaminhado
à promulgação. Em seguida foram aprovados os Requerimentos nºs:
235/2017, de autoria da Deputada Graça Paz, solicitando que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária,
logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução Legislativa nº 016/
2017, que concede Título de Cidadã Maranhense a Senhora Kênia
Régia Anasenko Marcelino; 240/2017, de autoria do Deputado Fábio
Braga, enviando Mensagem de Congratulações à população do
Município de Santa Quitéria do Maranhão, pela comemoração dos
105 anos de fundação, que ocorrereu no dia 16 de abril; 241/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja
encaminhanda Mensagem de Congratulações, pela passagem do Dia
do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril; 244/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão
Especial no dia 17 de maio de 2017, em comemoração aos 50 anos de
autonomia do Ministério Público Estadual; 245/2017, de autoria do
Deputado Ricardo Rios, para que seja registrado nos Anais desta Casa
Votos de Congratulações à população do Município de Vitória do
Mearim, pela passagem de seu 184º (centésimo octogésimo quarto)
aniversário, que ocorreu no dia 19 de abril; 249/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, subscrito pelo Deputado Humberto
Coutinho, solicitando o registro nos Anais desta Casa e encaminhado
Votos de Congratulações à Dom Vilson Basso, parabenizando-o pela
sua nomeação como Bispo da Diocese de Imperatriz, anunciada pelo
Papa Francisco; 250/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, encaminhando Mensagem de Congratulações, pela passagem
do Dia do Policial Civil, comemorando em 21 de abril; 251/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, seja enviada Mensagem de
Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal do
Município de Buriti, parabenizando-os pela passagem do aniversário
de fundação da cidade, que ocorreu no dia 22 de abril; e o Requerimento
257/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 061/
2017, que denomina a Unidade de Ensino situada no Povoado de Nazaré
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do Bruno, localizado no Município de Caxias. Os Requerimentos nºs:
234, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 236, 237, 238 e 255/2017,
de autoria do Deputado Júnior Verde; 239,  246, 247 e 248/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, ficaram transferidos para a
próxima Sessão devido a ausência dos autores. Sujeito a deliberação da
Mesa, foi deferido o Requerimento nº 252, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando seja justificada a sua ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 17 de abril do ano em curso, conforme atestado médico.
Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 258, 259,
261, 262, 263 e 264/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 260/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney e 265/2017,
de autoria do Deputado Paulo Neto. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
o Deputado Doutor Levi Pontes falou pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. A Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 25 de abril de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 25 DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI Nº 064/2017 – INSTITUI o Programa

Estadual de Conscientização sobre a hipertensão arterial precoce, no
âmbito do Estado do Maranhão,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 065/2017 – INCLUI as procissões

históricas do Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizada pela Forania
Nossa Senhora da Vitória, no calendário turístico e religioso do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 066/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria,
com sede e foro no Município de Codó no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado CÉSAR  PIRES
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 067/2017 – INSTITUI o Dia do

Profissional de Eventos no  Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 068/2017 – DISPÕE sobre a isenção

de taxas/tarifas e outras despesas oriundas de inscrição para concursos
públicos estaduais e vestibulares do Estado do Maranhão, a doadores
de sangue e medula óssea cadastrados em órgãos competentes assim
como portadores de deficiência,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 069/2017 – INSTITUI o Dia Estadual

da Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 070/2017 – ALTERA a Lei nº 10.289,

de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado do
Maranhão de 28 de julho de 2015.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 071/2017 – INSTITUI no Estado do

Maranhão, o cartão acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 072/2017 – SOBRE a criação da

“Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva” de alunos
com necessidades especiais”, no ensino público e privado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 073/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Companha Folclórica e Cultural Encanto do São Cristóvão”,
com sede no Município de São José de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 075/2017 – DISPÕE sobre a criação

do Programa “Pró-Meninas  e dá outras providências”.
AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 076/2017 –  ESTABELECE a

obrigatoriedade de realização do exame de  oximetria de pulso em
todos os recém-nascidos.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 077/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de se garantir às gestantes de alto risco o internamento
em hospitais da rede privada, com custeio pelo Estado, para o caso de
constatada falta de leitos em hospitais da rede pública, e se tratar de
deslocamento iguais ou superior a 200 quilômetros.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 078/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade do servidor da Secretaria de Estado da Saúde, informar
à Vara da Infância, da Juventude, e de Violência Doméstica, ocorrência
que envolva a criança, o adolescente ou o idoso com indício de maus
tratos.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 079/2017 – DISPÕE sobre a divulgação

dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos
responsáveis pelas chefias de plantão nas entradas principais e de
acesso ao público dos hospitais, casas de saúde, prontos-socorros e
ambulatórios localizados no Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 080/2017 – INSTITUI, no Estado do

Maranhão, o cartão acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 081/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Conselho Comunitário dos Eixos Parque Vitória à Parque
Jair – G13.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
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PROJETO DE LEI Nº 082/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação de Moradores do Loteamento Renascer.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 084/2017 – DISPÕE sobre a divulgação

da Lei do Feminicídio nos estabelecimentos de ensino público no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 085/2017 – ASSEGURA aos Servidores

Públicos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo
os funcionários  das Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados
a redução de carga horária semanal para quem possuem filhos (as)
portadores de deficiência congênita ou adquirida.

AUTORIA: Deputada  ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 086/2017 – GARANTE o atendimento

prioritário e acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos
serviços dos estabelecimentos bancários comerciais, órgãos públicos e
outros que importem em atendimento por filas, senhas ou outros
métodos similares, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada  ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 087/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a “Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto”.
AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2017

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor PEDRO
ROBSON HOLANDA DA COSTA.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2017

–  CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense a LENILCE MARIA
SÁ FORTES DE ARRUDA.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MOÇÃO Nº 005/2017 – APLAUSOS à Excelentíssima

Senhora LETÍCIA OLIVEIRA MILHOMEM GAMA, Delegada de
Policia Civil do Estado do Maranhão, Titular das Delegacia Especial
da Mulher de Balsas-Ma, pelo Profícuo Trabalho realizado a frente
daquela Delegacia especializda.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de Abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa n.º 036/2016, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 819/2017

Conceder Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor George Silva Cavalcante.

Art. 1º - Fica concedida Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor George Silva Cavalcante.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem,
que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra
redigida. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, EM 25 DE ABRIL DE 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO – Presidente. Deputado
RICARDO RIOS – Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE
– Segundo Secretário.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 089/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que institui a “Semana Estadual de
Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética”, a ser
realizada, anualmente, na primeira semana do mês de abril.

A semana de que trata a proposição de Lei, passará a ser
comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de abril, passando
a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de Lei, a Semana de
Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética tem
por objetivo levar ao conhecimento da população, informações sobre a
aludida doença, orientação sobre o combate, a prevenção, o diagnóstico
e o tratamento adequado. Essa medida por si só, atende a pertinência
da matéria.

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

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

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

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

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

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

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

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto apresenta inconstitucionalidade,
no seu art. 2º, no que se refere à delegação de atribuições ao Poder
Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado,
sugerimos, a sua aprovação com a supressão do mencionado
dispositivo.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 043/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 093 /2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 036/2017, de autoria do Senhor Deputado Adriano
Sarney, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias em receber
contas de outra instituição, independentemente do valor, ou da
qualidade de correntistas ou não.

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

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

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

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

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrente sobre produção, consumo e
responsabilidade por danos ao consumidor (inciso V e VIII do art. 24
da CF/1988).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

A Suprema Corte já decidiu que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/
c o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente,
de forma específica, adaptando as normas gerais de “produção
e consumo” e de “responsabilidade por dano ao (...)
consumidor” expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação impugnada,

pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da
legislação federal correlativa, em tema de comercialização de
combustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso,
j. 16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampada na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990(Código de Defesa do Consumidor).

Com efeito, o art. 39, II, do CDC, estabelece que será vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
“recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata
medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade
com os usos e costumes”.

Ora, não há dúvidas que o texto legal visa disponibilizar mais
opções aos consumidores em geral para pagamentos de títulos e boletos,
sem realizar sobreposição de matéria geral afeta a competência da
União, uma vez que visa tão somente efetivar os direitos dos usuários
do sistema bancário.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao
projeto de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com
o ordenamento jurídico pátrio.

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

somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 036/2017, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 036/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 095 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 047/2017, de
autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que cria o Cadastro para
Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing.

O Cadastro de que trata o presente Projeto de Lei tem por
objetivo evitar que as empresas de telemarketing, ou estabelecimentos
que se utilizem deste serviço, efetuem ligações telefônicas, não
autorizadas, para usuários nele inscritos.

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

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que,
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
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poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional
explícita e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

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

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade
por danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da
República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios
fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
c - pela presença do Estado no mercado de consumo;

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços
prestados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos
oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente
projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e
serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde,
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei
estadual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.

 Com efeito, observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da
legislação federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que
esse coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição
da República, bem como com o Sistema de Proteção ao
Consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

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

opinamos favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei nº 047/
2017, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 047/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 096/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 035/2017, de
autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney que normatiza o
monitoramento da qualidade da areia de parques, praças tanques,
creches e escolas destinados ao lazer, recreação e atividades educativas,
esportivas e culturais do estado do Maranhão, bem como dispõe sobre
a obrigatoriedade de tratamento, limpeza e conservação da areia visando
prevenir e/ou combater os agentes transmissores de doenças.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, o monitoramento
da qualidade da areia de parques, praças, tanques, creches e escolas é
uma ferramenta importante de gestão na área de saúde ambiental na
prevenção e combate aos agentes causadores de doenças.

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 a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
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determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. O presente projeto de lei nº 035/
2017 não se encaixa em nenhuma matéria de competência de iniciativa
legislativa de nenhum outro agente, cabendo à competência geral citada
acima, não havendo objeções nesta fase do processo legislativo.

Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a
competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11,
da Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da
competência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou
dos Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual),
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre
determinado assunto.

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/
88; e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências
legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 035/2017 é de
competência comum concorrente dos entes da federação legislar sobre
o meio ambiente:

Constituição Federal de 1988.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas; [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição; [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;

Como se vê, a proposição de Lei, sob exame, versa sobre
proteção ao meio ambiente, matéria de competência legislativa comum
dos Entes Federados. Assim sendo, não há objeções a fazer ao Projeto
de Lei apresentado.

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

035/2017 , 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 035/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator

Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 103/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 013/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Stênio Rezende, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Magistrado
Doutor Sebastião Joaquim Lima Bonfim.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, “o Magistrado Doutor Sebastião Joaquim Lima Bonfim
ingressou na Magistratura do Estado do Maranhão em 1991. Foi juiz
Substituto em 1992. Titularizado em Mirador – MA, em 1993. No
mesmo ano fez permuta para Lago da Pedra/MA. Em 1994
Esperantinópilis – MA. Foi promovido para Presidente Dutra em
1997. Balsas, 1998. Para Entrância Final, por promoção, em 2005.
Atualmente é Titular da 12ª Vara Cível da Capital. Recebeu ao longo
de sua carreira, diversas condecorações ao reconhecimento do
trabalho exercido no cumprimento do dever e da defesa da sociedade.
Entre tantas honrarias, vale destacar, a Medalha Ministro Arthur
Quadros Collares Moreira - Mérito Eleitoral do Maranhão, Medalha
Honra ao Mérito – Ministério Público do Estado do Maranhão;
Condecoração Medalha do Mérito Alferes Anibal de Moraes Santos –
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; Medalha Brigadeiro Falcão
– Policia Militar do Estado do Maranhão. - Medalha de Tempo de
Serviço, 10 e 20 anos, Poder Judiciário do Maranhão, Medalha 200
anos de História do Poder Judiciário do Maranhão. E ainda, Título de
Cidadão de Paulo Ramos; Cidadão de Esperantinópolis; Cidadão
Poção de Pedras; Cidadão de São Raimundo do Doca Bezerra;
Cidadão de São Roberto; Cidadão Balsense; Cidadão de Presidente
Dutra; Cidadão de Eugênio Barros; Cidadão de Loreto, Cidadão de
São Domingos do Azeitão; Cidadão de Benedito Leite; Santa Filomena
do Maranhão e Cidadão de Barra do Corda. Assim, com base na sua
experiência, dedicação, compromisso, por seus relevantes serviços
prestados, o  torna merecedor desta justa homenagem, como
reconhecimento do seu mérito, contribuindo para uma sociedade cada
vez mais justa e melhor”.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 013/2017, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende.

 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 013/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 25 de abril de 2017.
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Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  107/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 053/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que institui no âmbito do
Estado do Maranhão, o Cadastro para Bloqueio de Propaganda.

O Cadastro de que trata o presente Projeto de Lei tem por
objetivo impedir que as empresas de Telemarketing, Email Marketing
ou os estabelecimentos que se utilizam desse serviço efetuem ligações
telefônicas, enviem SMS ou e-mail de propagandas não autorizadas
para os consumidores nele inscritos.

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

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que,
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional
explícita e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

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

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade
por danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da
República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios
fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
c - pela presença do Estado no mercado de consumo;

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços
prestados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos
oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente
projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e
serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde,
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei
estadual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.

 Com efeito, observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da
legislação federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que
esse coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição
da República, bem como com o Sistema de Proteção ao
Consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

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

opinamos favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei nº 053/
2017, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 053/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 25 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
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Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 109 /2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 188/2016, de
autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que obriga
as empresas que desenvolvem atividades de comércio de bens e as
prestadoras de serviços de qualquer natureza, no âmbito do Estado do
Maranhão, a disponibilizarem crédito ou reembolso imediato, para
pagamentos efetuados em duplicidade por consumidores.

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

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

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

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

A matéria da presente proposição poderia ser enquadrada como
de competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/
88, art. 22, I), situada fora da esfera de competência residual dos
demais entes o trato do assunto. Porém, há também um viés
consumerista na proposta em análise, de modo a acomodar, em uma
análise inicial, a competência estadual, conforme previsão do art. 5º,
XXXII e art. 24, VIII (competência concorrente da União, Estados e
Distrito Federal, para legislar sobre proteção do consumidor), ambos
da Constituição Federal.

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da 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. O art. 43 da Constituição Estadual
estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, sendo que o presente projeto de lei (Projeto de Lei nº 188/
2016), não se encaixa em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

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

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

188/2016 , 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 188/2016, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 25 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 110 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 058/2017, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo que “Institui no Calendário Cívico o Período
Estadual da Festa dos Pescadores de Porto Rico - MA”.

O período de que trata a proposição de Lei, sob exame, passará
a ser realizada anualmente, nos dias de 29 de junho a 02 de julho, em
comemoração ao Dia do Pescador, no Município de Porto Rico, no
Estado do Maranhão.

A matéria de que trata o presente Projeto de Lei, tem por
objetivos promover e cultivar crenças e manifestações, típicas da
cidade de Porto Rico e demais comunidades circunvizinhas, inclusive
o apoio financeiro de instituições da cultura, turismo e outras afins,
viabilizando o acesso aos benefícios da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, para manutenção da tradição. Essa medida por si só, atende
a pertinência da matéria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 058/2017, nos termos do
voto do Relator.
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 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 25 de abril de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 111/2017

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

parecer, o Projeto de  Lei nº 055/2017, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Agricultores Santo Antônio, com sede e foro no Município
de Açailândia, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade promover a união e defesa dos
interesses de seus sócios, incentivar a melhoria técnica, educacional,
profissional, cultural e econômica, especialmente aqueles que visam
melhorar de vida.

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 DA RELATORA:
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 055/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 25 de abril de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº112 /2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 054/2017, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-11 do Município de Primeira Cruz- Ma, com sede e
foro no Município de Primeira Cruz-Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade defesa, representação e assistência
da classe dos trabalhadores profissionais do setor artesanal da pesca,
atividades idênticas, similares ou conexas na base territorial do município
de Primeira Cruz.

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 054/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de abril de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1369/2017-ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo
24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ nº 04.083.773/
0001-30, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar
e ambulatorial, exames complementares e serviços auxiliares de
diagnóstico e terapia, inclusive internações clínico-cirúrgicas, obstétricas
e em terapia intensiva, tanto em caráter eletivo quanto emergencial, em
hospitais e clínicas, com acomodação em apartamento individual
(apartamento standard) para os servidores da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão-ALEMA, no valor mensal de R$ 289.080,00
(duzentos e oitenta e nove mil e oitenta reais), pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, nas condições definidas no Termo de Referência
anexo aos autos do Processo nº 1369/2017.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 nº8.666/
93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 25 DE ABRIL DE 2017.
Deputado Humberto Ivar Araújo Coutinho.Presidente ALEMA
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