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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/05/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.05.2017 – QUARTA-FEIRA

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 132/2017 , DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 009/2017, DE AUTORIA DA
SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE INSTITUI
NO ESTADO DO MARANHÃO A SEMANA JOVEM
CONSCIENTE, QUE TEM POR OBJETIVO A EDUCAÇÃO PARA
O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA.

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 270/17)

2. PROJETO DE LEI Nº 063/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DENOMINA “MATERNIDADE
ESTADUAL LINDONÊSA DOURADO”, A MATERNIDADE
ESTADUAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLINAS/MA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1º SESSÃO).

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 275/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO EX-PRESIDENTE SR. JOSÉ
SARNEY, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO, NO DIA 24
DE ABRIL DO ANO EM CURSO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4. REQUERIMENTO Nº 276/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO À ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
“GONÇALVES DIAS”, PELOS 24 ANOS A SERVIÇO DA
POPULAÇÃO MARANHENSE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 282/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA MARCADA SESSÃO SOLENE, NA DATA DO
DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PARA ENTREGA DO
TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A LENILDE MARIA SÁ
FORTES DE ARRUDA.

6. REQUERIMENTO Nº 292/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO, PELA COMEMORAÇÃO DOS 182 ANOS DA
REFERIDA CIDADE, QUE OCORREU, NO ÚLTIMO DIA 29 DE
ABRIL, EXTENSIVA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO, JOAB SANTOS, COMO TAMBÉM, À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, VEREADOR
ARUILTON PAZ.

7. REQUERIMENTO Nº 293/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GRAJAÚ, PELA COMEMORAÇÃO DOS 206 ANOS DA
REFERIDA CIDADE, QUE OCORREU, NO ÚLTIMO DIA 29 DE
ABRIL, EXTENSIVA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO, MERCIAL ARRUDA, COMO TAMBÉM, À
CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DE SEU
PRESIDENTE, VEREADOR NETO CARVALHO.

8. REQUERIMENTO Nº 294/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, PELA PASSAGEM DE
SEU 182º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUEIRO, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, SENHOR MARLON TORRES, E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA.

9. REQUERIMENTO Nº 295/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, PELA
PASSAGEM DE SEU 93º (NONAGÉSIMO TERCEIRO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE MAIO DO
ANO EM CURSO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUEIRO,
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR ADELBARTO
RODRIGUES SANTOS, E À CÂMARA DE VEREADORES
DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE,
SENHOR CÍCERO RIBEIRO.

10. REQUERIMENTO Nº 296/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ESTREITO, PELA PASSAGEM DE SEU 35º
(TRIGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
DIA 12 DE MAIO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUEIRO,
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR CÍCERO NECO
MORAIS, E À CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE
MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
TAVANE FIRMO.

11. REQUERIMENTO Nº 297/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ, PELA PASSAGEM DE SEU 141º
(CENTÉSIMO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO,
QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE MAIO, OPORTUNIDADE EM
QUE REQUEIRO, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR
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MARCONI PINHEIRO MARQUES, E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR EDEN SANTOS.

12. REQUERIMENTO Nº 298/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, PELA PASSAGEM E SEU
182º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO,
QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE MAIO, OPORTUNIDADE EM
QUE REQUEIRO, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR
ERIC COSTA, E À CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE
MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR GIL
LOPES.

13. REQUERIMENTO Nº 299/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM E SEU
68º (SEXAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ
NO DIA 02 DE MAIO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUEIRO,
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSÉ DE
RIBAMAR LEITE DE ARAÚJO, E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR EDMILSON RAMOS.

14. REQUERIMENTO Nº 300/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SR. ANIBAL
DA SILVA LINS, PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO
COMO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (SINDJUS/MA), NO
TRIÊNIO 2017-2020.

15. REQUERIMENTO Nº 301/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO SENHOR JOSÉ CARLOS SOARES
BARROS, PARABENIZANDO-O COMO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMPERATRIZ,
POR TER CEDIDO À CASA LEGISLATIVA, NO DIA 27 DE ABRIL,
PARA A REALIZAÇÃO DA XI REUNIÃO AMPLIADA DO
COLEGIADO DE DEPUTADOS DO PARLAMENTO
AMAZÔNICO.

IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 303/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO A
MESA, SEJAM SOLICITADAS AO COMANDANTE GERAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, CEL. QOPM
JOSÉ FREDERICO PEREIRA, INFORMAÇÕES DETALHADAS
A RESPEITO DO QUANTITATIVO DOS PRAÇAS DESTA
CORPORAÇÃO QUE FORAM PARA A INATIVIDADE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 03/05/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 099/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de
recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do
não pagamento do imposto.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 095/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental Nº 018/2017, que altera a Lei Nº 10.356, de 9 de
novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a exigir de
contribuinte do ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame que
contenha água mineral natural ou água adicionada de sais em circulação
neste Estado, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 096/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a notificação direta dos
candidatos aprovados em concurso público.

3. PROJETO DE LEI Nº 097/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que proíbe a aplicação de multas por infração
de trânsito em rodovias estaduais, por avançar ao semáforo com
indicação de sinal vermelho entre as 23 e 5h, em velocidades iguais ou
inferiores a 20 quilômetros por hora.

4. PROJETO DE LEI Nº 098/17,  de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Apicultores de Amapá do Maranhão – MA.

ORDINÁRIA 4º  E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 094/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  02/05/17.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 099 / 17

Dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção
ou apreensão do veículo pela identificação do não
pagamento do imposto.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Não haverá recolhimento, retenção ou apreensão do
veículo pela identificação do não pagamento do imposto, exceto, se
existir outra hipótese de recolhimento ou retenção prevista na Lei
Federal 9.503/97.

Parágrafo único. O não pagamento do imposto, até as datas
limites fixadas, sujeita o infrator às penalidades estabelecidas na Seção
VII, Arts. 99 a 101 da Lei Estadual Nº 7.799 de 19 de dezembro de
2002, bem como a lavratura do competente auto de infração, por
servidor do Estado com Poder de Polícia, a ser realizada no local onde
se verificou o débito.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O IPVA, imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores, pode ser definido como um tributo sobre a propriedade
de veículos sujeitos a registro e licenciamento, tem previsão
constitucional e é cobrado anualmente pela Receita Estadual.   No
entanto, essa conduta é arbitrária e ilegal, pois tem o intuito coercitivo
de cobrança do tributo.

Nesse sentido, confisco é o ato pelo qual se apreendem ao
fisco bens pertencentes a outrem. Assim, a Constituição Federal
determina em seu Art 150, IV que: “Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: IV – utilizar tributo com efeito de confisco”.

Dessa forma, fica claro que o princípio do não confisco garante
que o Estado não pode utilizar os tributos para retirar os bens do
cidadão, e até mesmo o STF já tratou dessa questão, no sentido de
considerar inconstitucional apreender bens com o fim de receber
tributos:

“Súmula nº 70
É INADMISSÍVEL A INTERDIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO COMO MEIO COERCITIVO
PARA COBRANÇA DE TRIBUTO.”

“Súmula nº 323
É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS
COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS.”

“Súmula nº 547
NÃO É LÍCITO À AUTORIDADE PROIBIR QUE O
CONTRIBUINTE EM DÉBITO ADQUIRA
ESTAMPILHAS, DESPACHE MERCADORIAS NAS
ALFÂNDEGAS E EXERÇA SUAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS.”

Por que seria diferente com os veículos?
Ademais, o Art. 5º da Carta Magna, garante, à inviolabilidade

do direito à propriedade, a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros
residentes no país. Ou seja, o Estado é limitado ao exercer desapropriação
e proibido de realizar confisco através de impostos. Destarte, apesar
de toda legislação vigente, é comum que haja a preensão de veículos em
blitz, por falta de pagamento de IPVA, constrangendo os proprietários
de veículos a verem seus carros sendo levados para o pátio do DETRAN,
carregados por um guincho.

No Supremo Tribunal Federal, vozes como a do Ministro
Maurício Corrêa (ADIN 1.654-7 AP), seguido de votação unânime na
casa no caso em que julgou-se constitucional uma norma que impedia
a apreensão do veículo por débito de IPVA, é brilhante:

“Inaceitável, como visto, que o simples débito tributário
implique apreensão do bem, em clara atuação coercitiva para obrigar
o proprietário do veículo a saldar o débito. O ordenamento positivo
disciplina as formas em que se procede à execução fiscal, não prevendo,
para isso, a possibilidade de retenção forçada do bem. Correta a lei,
portanto, ao obstar a ação estatal que claramente seria abusiva,
ilimitando a sanção ao não licenciamento, tema afeto à regularidade
do veículo para fins de circulação e regulado por lei federal.”

Observa-se que não há forma de se ilidir ou desafiar o Direito
de Propriedade em razão do atraso no pagamento de Imposto,
sobretudo, do IPVA. O Estado dispõe de meios coercitivos próprios e
legítimos para cobrança de tributos, como é o caso da inscrição em
dívida ativa e execução fiscal, sendo inadmissível o recolhimento do
veículo para que o proprietário se veja obrigado e coagido em pagar o
tributo. Se utilizarmos da comparação, seria a mesma situação se o
Estado expulsasse os proprietários de uma residência por atraso no
IPTU, ou ainda, de forma ainda mais esdruxula, seria como o
recolhimento do veículo pelo não pagamento de multa, que também é
um tributo.

Por certo, o procedimento adequado para a cobrança em caso
de inadimplemento de tributo, inclusive o IPVA, seria a notificação do
contribuinte, instauração de procedimento administrativo fiscal, onde
seria assegurado a ampla defesa e contraditório e em seguida, se esgotada
a fase administrativa com a constituição definitiva do crédito tributário,
a inclusão do débito em dívida ativa.

A partir da análise supracitada, em uma leitura sistemática,
evitando que a prática administrativa, mesmo que completamente
equivocada, se torne cotidiana, não parece restar dúvidas sobre a
inconstitucionalidade e o completo desamparo jurídico existe no
recolhimento do veículo pelo atraso no pagamento do Imposto sobre
propriedade de Veículo Automotor.

REQUERIMENTO Nº 292 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de
Congratulações à população do Município de Riachão, pela
comemoração dos 182 anos da referida cidade, que ocorreu, no último
dia 29 de abril, extensiva ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Joab Santos
como também à Câmara de Vereadores, na pessoa de seu Presidente,
Vereador Aruilton Paz.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio
MANUEL BECKMAN, São Luís, 27 de abril de 2017 – FÁBIO
BRAGA– Deputado Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.05.17
EM: 02.05.17
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REQUERIMENTO Nº 293 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário desta Casa, seja enviada Mensagem de Congratulações
à população do Município de Grajaú, pela comemoração dos 206 anos da
referida cidade, que ocorreu, no último dia 29 de abril, extensiva ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, Mercial Arruda como também à Câmara
de Vereadores, na pessoa de seu Presidente, Vereador Neto Carvalho.

Plenário DEPUTADO NAGIB HAICKEL do Palácio MANUEL
BECKMAN, São Luís, 27 de abril de 2017 – FÁBIO BRAGA– Deputado
Estadual – SD.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 294/2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de PASSAGEM FRANCA,
pela passagem de seu 182º (centésimo octogésimo segundo) aniversário,
que ocorrerá no dia 08 de maio, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor
Marlon Torres, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do
seu Presidente, Senhor Marinaldo Alexandre da Silva

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 26 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 295/2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO, pela passagem de seu 93º (nonagésimo terceiro) aniversário,
que ocorrerá no dia 10 de maio do ano em curso, oportunidade em que
requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu Presidente, Senhor Cícero Ribeiro.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 296/2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de

congratulações à população do Município de ESTREITO, pela
passagem de seu 35º (trigésimo quinto) aniversário, que ocorrerá no
dia 12 de maio, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Cícero
Neco Morais, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
do seu Presidente, Senhor Tavane Firmo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 297/2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de CAJAPIÓ, pela passagem
de seu 141º (centésimo quadragésimo primeiro) aniversário, que ocorrerá
no dia 11 de maio, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Marconi
Pinheiro Marques, e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu Presidente, Senhor Eden Santos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 298/2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de BARRA DO CORDA,
pela passagem de seu 182º (centésimo octogésimo segundo) aniversário,
que ocorrerá no dia 03 de maio, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor
Eric Costa, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do
seu Presidente, Senhor Gil Lopes.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 299/2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de CÂNDIDO MENDES,
pela passagem de seu 68º (sexagésimo oitavo) aniversário, que ocorrerá
no dia 02 de maio, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
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ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor José de
Ribamar Leite de Araújo, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu Presidente, Senhor Edmilson Ramos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N° 300 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo ANIBAL DA SILVA LINS, parabenizando-a pela sua
eleição como presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do
Estado do Maranhão (SindjusMA), no triênio 2017-2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de maio 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N° 301 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Senhor JOSÉ CARLOS SOARES BARROS, parabenizando-o, como
presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Imperatriz, por ter
cedido à Casa Legislativa, no dia 27 de abril, para a realização da XI
Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento
Amazônico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de maio 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. 03.05.17
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 302/2017

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I) requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado requerimento à Comissão de Administração
desta Casa para realização de uma Audiência Pública, no auditório
Plenarinho, no dia 03 de março de 2017, objetivando tratar sobre a
Reforma da Previdência.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de março de 2017.
Wellington do Curso – Deputado Estadual.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAIMINHE-SE Á
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS PROVIDÊNCIAS
NECESSÁRIAS.
EM: 02.05.17

REQUERIMENTO N.º 303/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, que sejam solicitadas ao Comandante Geral da Policia Militar
do Estado do Maranhão, Cel QOPM José Frederico Pereira,
informações detalhadas a respeito do quantitativo das praças desta
corporação que foram para a inatividade.

Considerando a diminuição do quadro de praças, em razão da
inatividade e a grande demanda dos Candidatos Subjudice, solicitamos
informações a respeito do número de praças que deixaram de exercer
suas atividades policiais desde os anos de 2012; 2013; 2014; 2015;
2016, bem como, a previsão de inatividade para o ano de 2017.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”. SÃO LUÍS, 20 DE ABRIL DE 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.05.17
EM: 02.05.17

INDICAÇÃO Nº 583 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu Art.
152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela,
ao Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, Cel
QOPMA José Frederico Pereira, com a maior brevidade possível a
convocação de 1432 (mil quatrocentos e trinta dois) policiais que estão
SUBJUDICE, aguardando o Curso de Formação e Aperfeiçoamento
de Praças da Militar.

Considerando a atual situação da segurança pública em nosso
estado, solicitamos por meio da presente proposição a convocação
dos candidatos, que encontram-se subjudice, aguardando a realização
do curso de formação e aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar
do Maranhão (CFAP).

Atualmente existem 1432 candidatos aptos para o curso. Entre
eles estão os matriculados à espera do curso, candidatos que tiveram
suas liminares suspensas e que estavam realizando o curso de formação
e candidatos que tiveram suas liminares suspensas sem ter realizado as
demais etapas do certame, que aguardam a convocação para o curso de
formação, conforme dados detalhados, em anexo.

Cumpre ressaltar que atualmente o estado necessita de mais
policias nas ruas, atuando de maneira ostensiva na proteção da
sociedade. Segundo dados obtidos extraoficialmente o quantitativo das
praças dessa corporação que foram para a inatividade nos anos de
2015 é de 273 (duzentos e setenta e três); 2016 é de 365(trezentos e
sessenta e cinco) e 2017 é de 239 (duzentos e trinta nove), totalizando
um número é de 877(oitocentos setenta e sete) praças e com uma
estimativa de mais de 1000 (mil) praças /87 que irão para reserva em
2017, esses dados por si só justiçam a convocação dos que estão à
espera do Curso de Formação.

Nesse mesmo sentido, em recente pesquisa da “Revista Veja”
mostrou que o Maranhão necessita de 15.000 (quinze mil) policiais
militares, essa mesma pesquisa mostrou que, a população do Maranhão
tem 1 (hum) policial militar para aproximadamente 800 (oitocentos)
habitantes.

A população maranhense necessita de mais segurança, razão
pela qual sugerimos a convocação dos SUBJUDICES para o curso de
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formação de praças, onde, uma vez formados, possam nas ruas,
contribuir para o combate à criminalidade que tanto aflige a população,
justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 584 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE ITAPECURU MIRIM, MIGUEL
LAUAND solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
FISCALIZAÇÃO DOS CARROS DE LOTAÇÃO
CLANDESTINA.

Os taxistas da cidade de Itapecuru Mirim reclamam de ter um
alto custo para conseguir e manter a placa do táxi pagam a placa,
impostos e vistorias, enquanto os carros de lotação não tem nenhuma
despesa e ainda cobram o valor da corrida bem mais em conta, causando
prejuízo aos taxistas regulares.

 Já recorreram ao prefeito da cidade que, prometeu à categoria,
uma vistoria quanto a reclamação dos mesmo e acabar com os carros de
lotação, mas até o momento nada foi feito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 585 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Junior solicitando providências
urgente na recuperação asfáltica da Avenida Brasil entre os Bairros
Janaina e Cidade Olímpica nesta capital.

A presente indicação torna-se extremamente necessária em
decorrência dos transtornos causados pelas péssimas condições que se
encontram a referida avenida. Fato que levou os moradores dos bairros
vizinhos a interditar o trafego na Avenida Brasil dia (7/3) como forma
de pressionar o poder publico a cumprir com suas obrigações.

A avenida que separa Janaina da Cidade Olímpica é a principal
via de acesso a diversos bairros de São Luís e até mesmo ao município
vizinho de São José de Ribamar, sua recuperação é de suma importância
a milhares de transeuntes e motoristas que se utilizam da referida
avenida.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, ensejando,
por conseqüência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo Ludovicense.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 02 de maio de 2017. - Raimundo Soares Cutrim - Deputado
Estadual – PCdoB.

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

INDICAÇÃO Nº 586 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Sr.
Edivaldo Holanda Junior, com encaminhamento para o Sr.
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio
Araújo, reiterando a solicitação constante na indicação nº 651/2016,
para que proceda com a implantação de uma ciclofaixa na Av. Litorânea,
no trecho que compreende a “pracinha de alimentação” à praça dos
pescadores, aproveitando a faixa de rolamento que fica próximo ao
calçadão, utilizada, atualmente, como estacionamento.

Considerando a importância das ciclofaixas para o
desenvolvimento das cidades, bem como o fomento à pratica de
atividades físicas e a preservação ao meio ambiente, solicitamos a
implantação de uma faixa exclusiva para ciclistas na Av. Litorânea, no
trecho que liga a “pracinha de alimentação, na altura 3.200km, à praça
dos pescadores, no km 0.

A utilização de bicicletas é apontada como uma das soluções
para o transporte urbano. Econômica, saudável e sem gerar emissões
de gases na atmosfera, o uso da bicicleta para mobilidade urbana não
tem contraindicações, além de oferecer mais praticidade ao cotidiano.

Por sua vez, inúmeros são os benefícios que a bicicleta pode
oferecer a saúde de quem às utiliza. Isso por que, o uso da bicicleta
esporadicamente, ou como forma de locomoção diária, é indicada para
qualquer idade, pois propicia a liberação de substâncias que dão a
sensação de bem-estar. A consequência disso são pessoas menos
ansiosas, com menos riscos a casos de depressão, doença apontada
como “mal do século”.

Promover a prática do ciclismo, em termos gerais, não é só
uma questão de mobilidade, é uma questão também de saúde pública.
Boa parte dos gastos do sistema de saúde público são com tratamento
de obesidade, doenças respiratórias e tantas outras doenças que estão
diretamente ou indiretamente ligados ao sedentarismo.

Desse modo, incentivar o uso da bicicleta, significa a longo
prazo, um menor gasto com medicamentos e tratamentos de saúde e
melhor qualidade de vida para a população. Nesse diapasão, como
forma de proporcionar um maior bem-estar a população, e a melhoria
urbanística do local, solicitamos por meio desta indicação a implantação
de uma faixa exclusiva para ciclista na Av. Litorânea, no trecho que liga
a “pracinha de alimentação” à praça dos pescadores.

Cumpre destacar, que em alguns pontos da mencionada avenida,
já existem espaços dedicados para o tráfego de ciclistas, sendo possível
assim, o seu prolongamento. Salientamos também, que, para
implantação da ciclofaixa é necessário apenas a delimitação do espaço
por pintura no pavimento e sinalização da área, isso tudo com custo
ínfimo para o erário.

Isto posto, a implantação da ciclofaixa na avenida litorânea irá
oferecer um atrativo a mais para frequentadores e turistas deste
importante cartão postal da nossa cidade. Ademais, deve-se reforçar a
necessidade de adoção de medidas que ofereçam melhores condições
de mobilidade urbana sustentável a população, preocupando-se em
assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento social e a preservação
do meio ambiente, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Expediente lido, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Orador inscrito, com a palavra o deputado Stênio
Rezende, por cinco minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras, Senhora
Deputada Francisca Primo, Senhores Deputados, Galeria, Imprensa,
Funcionários queridos desta Casa. Venho a esta Tribuna, Senhoras e
Senhores Deputados, para relatar a minha passagem pelo Sul do
Maranhão, desde a última quinta-feira, onde tive a oportunidade de
estar na cidade de Riachão, na cidade de Balsas, na cidade de Fortaleza,
na cidade de Arame, e, ontem, encerrando a minha viagem na cidade de
Santa Luzia. Mas quero aqui, Senhoras e Senhores, falar do último,
sábado 29 de abril, dia em que a cidade de Riachão comemorava 182 de
anos de emancipação política. Ali nós temos vários amigos,
companheiros, que ali eu tenho privilégio, ali eu me sinto honrado em
dizer que ao longo da minha vida pública construí grandes amigos
naquela querida cidade de Riachão. E, hoje, temos lá um grande parceiro
na Prefeitura, que é o nosso amigo Joab Santos. Um prefeito
empreendedor, um homem que construiu a sua vida empresarial na
cidade, nos últimos 20 anos, e lá, sem dúvida nenhuma, trabalhou ao
ponto do povo ir buscá-lo para que fosse candidato a prefeito, e, esse
mesmo povo, o elegeu com a grande maioria de votos. Joab Santos,
nesses poucos meses, vem trabalhando forte para ajudar o município a
recuperar o seu crescimento econômico e social para colocar a cidade
do Riachão, novamente, como uma cidade próspera. Só para vocês
terem uma ideia, senhoras e senhores deputados, Riachão era a segunda
maior cidade do Sul do Maranhão e hoje é a terceira. A cidade de
Mangabeiras, já é a segunda maior cidade do Sul do Estado do Maranhão,
perdendo apenas para a cidade de Balsas. Esse é um grande desafio do
Joab Santos, voltar a fazer com que a população jovem e empreendedora
acredite que é possível gerar emprego e renda no município, fazer com
que os filhos de Riachão voltem a morar em Riachão, acreditem no
potencial da cidade, esse é o desafio que o Prefeito Joab, os secretários
e os vereadores que nos ajudam, sem dúvida nenhuma, têm maior pela
frente, trabalhar, e, claro, além de melhorar a infraestrutura do município
com asfalto, com água, com melhores escolas, com melhor atendimento
à população na saúde, mas, sem dúvida nenhuma, gerar emprego e
renda na cidade. Por isso, eu estou para dizer, mais uma vez, o meu
muito obrigado à receptividade que ali encontrei, a recepção que os
amigos me deram, ao Prefeito Joab, à sua família e seus amigos e dizer
que estamos juntos para ajudar a construir um Riachão melhor. Na
oportunidade, nós entregamos uma ambulância à população que, sem
dúvida nenhuma, já vai ajudar a atender a nossa população carente no
município. Estamos ajudando junto ao Governo do Estado, Dr. Flávio
Dino, em uma parceria que vai sem dúvida nenhuma ajudar a melhorar
a vida de todos os filhos e todos que ali escolheram para morar e
residir, em Riachão. Meu muito obrigado. Parabéns, Riachão, pelos
182 anos de emancipação política!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Cabo Campos, cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Estou
sabendo que o time da segurança deu de 11 x 1 no time dos blogueiros,
time da imprensa. Foi verdade isso, o time da segurança 11 x 1? Não
adianta chororô, Caio, Henrique, não adianta chororô, foi 11 x 1, não
tem como justificar, “mimimi” não vale, não entra com segurança,

jogam com o time dos deputados que estão tudo velho. Não entra com
segurança. Mas, parabéns também, primeiro encarar, não é verdade?
Senhores, o nosso mais cordial bom dia. Mensagem Bíblica; “o Senhor
firme os passos de homem reto, quando a conduta deste o agrada,
ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmo 37,
Versículo 23 e 24”. Esta Mensagem Bíblica da nossa Capelania, por
meio do nosso Pastor Otoniel. Queridos, ontem, dia 1º de maio de
2017, Dia do Trabalhador. E esta data, senhores policiais militares,
sejam bem-vindos, esta data, no ano de 2011, foi uma das conquistas
do movimento paredista dos policiais militares e bombeiros militares
nesta Casa, porque nós tínhamos uma data base, deputado César Pires,
fajuta, porque o governador, governadora, a pessoa que estava no
Executivo dava se quisesse e, no ano de 2011, os policiais bombeiros
do Estado do Maranhão vieram para Assembleia Legislativa
reivindicaram e conquistaram dia 1º de maio, a data base da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros. E temos muito o quê comemorar,
porque, no ano do início da década de 90, o soldado da Polícia Militar
do Maranhão ganhava 24% do valor do coronel e esses valores foram
subtraídos, foram reduzidos a 19%, daí então começou toda uma luta,
inclusive até jurídica para que voltasse para o patamar de 24%, que foi
uma das principais pautas de reivindicações do movimento de 2014, lá
na Câmara Municipal. E agora nosso soldado ultrapassa 25%, chegando
a R$ 4.019,00, no início de 2015, em uma negociação entre as Associações
e o Governo do Estado do Maranhão, e, graças a Deus, intermediado
por esse deputado que vos fala, deputado Cabo Campos. No ano de
2018, vamos chegar a 26,5%, é sim uma conquista. Parabéns a todos,
porém há sim ressalvas, existem patentes que não chegam ainda ao
escalonamento vertical original, temos uma indicação feita este ano ao
Governo do Estado do Maranhão para que pudesse analisar onde está
a questão do orçamento a possibilidade de fazê-lo, estamos na luta
ainda, senhores, mas devemos agradecer a Deus por cada conquista. O
povo judeu, cada conquista eles fazem uma festa, Festa dos Pães
Asmos, Festa da Colheita, Festa da Páscoa e nós temos festejar cada
conquista e essa sim também é uma conquista aos policiais militares,
bombeiros militares do Maranhão, parabéns pela data de ontem,
trabalhadores, todos os trabalhadores do Estado do Maranhão, mas
também por ter esta categoria com data base nesse dia tão simbólico,
que é para gente o Dia do Trabalhador. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, em nome
de quem eu quero saudar todos os nobres parlamentares,
cumprimentando também a imprensa, a galeria, e a todos que nos
acompanham em todo o Estado do Maranhão e que Deus nos abençoe.
Senhoras e senhores, nós queremos destacar na manhã de hoje, a
inauguração de uma escola que aconteceu no município de Balsas, que
foi construída com recursos de agricultores, que se reuniram para
reformar e ampliar uma escola tão importante para o povoado daquele
município, que é no povoado de Vargem Limpa, onde aconteceu no dia
24, segunda-feira, a entrega deste importante equipamento de
infraestrutura para o desenvolvimento da educação, no município de
Balsas. Nós tivemos a oportunidade de participar dessa inauguração, a
convite dos agricultores, e aqui eu quero já iniciando parabenizar a
iniciativa dos parceiros desse empreendimento educacional, senhor
Renato Soletti, senhor Antony Filippsen, senhor Celso, senhor Moacir
Pessin, Jaime, o senhor Jardel, Flávio, a fazenda Serra Vermelha, Cargill
Agrícola, Daniele, que foi a arquiteta responsável pelo projeto, também
o senhor Bernardo e Júnior Verde. Então, eu quero aqui parabenizar
todos por essa iniciativa, o que mostra que a organização civil, a
sociedade civil organizada, fazendo referência ao que nós temos por
compreensão e que quando a sociedade se une ela consegue resolver as
suas problemáticas. Não só na dependência do Estado, onde o município
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e de qualquer que seja o governo. Então, essa união foi possível e assim
nós tivemos a inauguração, essa participação na inauguração e que eu
quero parabenizar, mais uma vez, esses homens e mulheres, que aqui
se destacaram nesse empreendimento educacional. Eu pude ver no
olhar das crianças a motivação, a diferenciação em estar participando
daquela inauguração, já que estarão podendo ter aula em salas novas,
climatizadas e mais, com cadeiras confortáveis, toda a infraestrutura,
uma escola que é referência, uma digna escola. Então, aqui faço este
pronunciamento para expressar nossa gratidão, porque nós entendemos
que o desenvolve uma sociedade não é só o asfalto, não é só a energia
elétrica, outros fatores que desenvolvem a economia, mas o alicerce
desenvolvimento social ele se dá pela educação. Por isso, nosso
entusiasmo da participação daquele empreendimento, da entrega daquele
empreendimento, como também de poder ter a compreensão que agora
os nossos alunos da Vargem Limpa, dos outros povoados que ali fazem
parte, que vai beneficiar vários povoados, não só o Povoado Vargem
Limpa, mas também o povoado Cacimbinha, Gado Bravim, Passagem
da Ponte, ou seja, são quatros povoados, lá em Balsas, que vão ser
beneficiados, Senhor Presidente, com essa escola construída, volto a
repetir, com o dinheiro dos agricultores, que felizes porque ali, inclusive
devo fazer referência também ao Projeto Luz para Todos, foi uma luta
nossa, batalha, não foi fácil, foi árdua, várias reuniões na CEMAR, no
Ministério de Minas Energia, na Eletronorte. Nós tivemos a
oportunidade de levar agricultores, levar moradores, enfim buscar,
realmente interagir, mandamos proposições, solicitamos que esse
projeto pudesse ser realmente executado em Balsas, desde 2015, e com
a execução da energia elétrica, porque se a escola não tinha luz, era
daquelas escolas que infelizmente foi noticiada que alguns adultos, às
luzes de lamparinas, estavam estudando por força de vontade. Hoje
não, é outra realidade, é uma escola reformada, ampliada com luz
elétrica. Então até a região do Ferreiro hoje tem luz, graças ao Projeto
Luz para Todos, que leva eletrificação rural para os rincões deste país
e o Maranhão foi contemplado. Mas para ser contemplado, nós tivemos
uma luta, um trabalho, uma determinação firme em poder mostrar para
o governo a necessidade da Luz para Todos. Uma região, inclusive que
é uma região produtora de grãos, uma região importante para o
Maranhão que estava ainda às escuras, os grandes fazendeiros utilizando
os geradores, porque aí nós sabemos os custos que é manter um gerador
funcionando dia após dia. Mas hoje é uma realidade diferenciada, tem
a luz e pela gratidão da luz os agricultores se reuniram e fizeram esse
empreendimento educacional que na oportunidade foi entregue ao
excelentíssimo senhor prefeito, doutor Eric, e recebeu das mãos dos
agricultores as chaves aquele empreendimento. Então, senhoras e
senhores, eu quero prestigiar neste dia, nesta manhã, esta iniciativa
que foi tão importante, e mostra realmente que quando a sociedade ela
se une, claro, com a participação, eu volto a enfatizar, a participação
foi exclusiva destes agricultores com a comunidade, mas quando houver
também uma participação do Poder Público se torna ainda mais
consistente o empreendimento. Então é o que nós esperamos ver
iniciativas como essas sendo fortalecidas em todo o Estado do
Maranhão, mas estamos honrados e felizes por essa iniciativa, participar
dessa iniciativa e queremos continuar o nosso trabalho em defesa do
Estado do Maranhão. A todos o meu muito obrigado e que Deus
continue nos abençoando.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Pela Ordem, Presidente. Hoje é aniversário da Deputada Graça Paz
e logo que ela terminar os 80 anos dela, ela vai nos convidar para um
almoço e eu pediria que o V. Ex.ª parasse por alguns segundos, enquanto
a gente a cumprimentasse.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - O deputado César Pires já roubou a iniciativa, roubou no bom

sentido, e era para parabenizar também a nossa ilustre Deputada Graça
Paz, porque eu tenho certeza de que merece, de todos nós, as
congratulações pela passagem do seu aniversário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - O deputado César, deputada Graça, ele lá no
nosso grupo do WhatsApp, ele insiste em querer ser da sua geração,
sendo que V. Ex.ª é 20 anos mais jovem que o deputado César, pelo
menos, 20 anos. Logo após o deputado Wellington, eu vou suspender
a Sessão, para que nós possamos cumprimentar a nossa querida
aniversariante do dia. Suspendo a Sessão, de imediato, para que
cumprimentemos a Deputada Graça Paz.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Declaro reaberta a Sessão. Continuando o
Pequeno Expediente. Deputado Wellington do Curso por 5 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
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores da TV Assembleia. Nosso mais cordial
bom dia, nesta terça-feira, 02 de maio de 2017. Senhor Presidente, o
tempo do Pequeno Expediente é muito exíguo, é muito pequeno. Mas
eu quero pautar dois assuntos de suma importância. Primeiro, o
incidente que aconteceu no último dia 30, domingo, na Cidade de Viana,
no povoado Bahias, na Cidade de Viana. Um conflito entre posseiros,
indígenas, não se sabe ao certo todos os detalhes. Mas nós fomos um
dos primeiros a denunciar e a cobrar do Governo do Estado e do
Governo Federal as suas responsabilidades. Tomamos conhecimento
na madrugada do dia 30 para o dia 1º, no dia 1º, logo cedo 8h, já nos
posicionamos e sabemos da competência para a demarcação de terras,
a competência para tratar das questões indígenas nós sabemos que é da
União, que é do Governo Federal, mas o Governo do Estado também
tem as suas competências, as suas responsabilidades e há
responsabilidade com a segurança pública do Estado do Maranhão.
Deputado Edilázio, menos de trinta dias, um líder quilombola foi
assassinado, em menos de dois anos, deputado Roberto Costa, três
vereadores no interior foram assassinados, líderes comunitários, como
o que aconteceu com o líder quilombola, há menos de trinta dias,
assassinado, deputado Eduardo Braide, no interior do estado. Nós não
podemos em momento algum viver em brancas nuvens como se nada
tivesse acontecendo e, mais ainda, permitir que o Estado do Maranhão
se transforme em terra de pistoleiro, em terra de jagunços, o Governo
do Estado tem responsabilidades? Sim, responsabilidade com a
segurança pública do Estado. Mais de três vereadores assassinados
nos últimos dois anos, líderes camponeses, como no caso do líder
quilombola assassinado em menos de trinta dias, dois policiais militares
estão desaparecidos, sumiram, estão desaparecidos. Senhoras e
Senhores, isso não existe, parece coisa de filme, e fica por isso mesmo.
Os familiares dos dois policiais estiveram na última semana na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e dois policiais militares
sumiram, desapareceram. E aí podemos confiar nos índices, nos
números nas estatísticas apresentadas pelo Governo do Estado? Não
dá para se acreditar. E onde estão os dois policiais militares que sumiram,
que desapareceram? Então fomos os primeiros a nos pronunciar com
relação à violência no campo. Já havíamos denunciado em 2015/2016.
Na manhã de ontem, fomos os primeiros a denunciar e a cobrar do
Governo Federal, através da Polícia Federal, do Ministério Público
Federal, e do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança
Pública, providências. Todos os que falam do assunto são enfáticos
em dizer que o maior problema é a impunidade. A impunidade gera
violência e gera mais violência. Vamos solicitar ao Governo do Estado
as providências cabíveis de acordo com as suas responsabilidades.
Ontem nós nos pronunciamos, nos posicionamos às oito horas da
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manhã, muito tempo depois, o Governo do Estado veio se pronunciar,
muito tempo depois o Governo do Estado veio dar declarações, muito
tempo depois. E eu pergunto: onde estava a Secretária de Segurança
Pública? Desde a noite do dia 30 já tinha conhecimento do fato. O
governador do Estado foi se posicionar quase 24 horas depois. Senhor
presidente, só para concluir. Hoje os moradores do povoado do bairro
da Ribeira interditaram a BR-135 nos moldes do que aconteceu, em
2016, com os moradores do Parque Vitória. Eles não aguentam mais o
descaso do poder público e, Senhor Presidente, sendo que o governo
do Estado e a prefeitura se comprometeram com o bairro da Ribeira. O
governo do Estado, o prefeito Edivaldo e a ex-presidenta Dilma
estiveram entregando casas do projeto Minha Casa, Minha Vida e se
comprometeram com a comunidade, mas até agora nada foi feito. Tem
uma creche e uma escola abandonada, a construção foi iniciada, mas
está abandonada. A Lei nº 11.977 dispõe sobre o programa Minha
Casa, Minha Vida e é bem claro o seu Artigo 5º para implantação de
empreendimentos no âmbito do programa nacional de habitação pelo
qual deverão ser observados pontos como a localização do terreno, a
malha urbana ou a área de expansão que atenda aos requisitos
estabelecidos pelo poder executivo federal, a adequação ambiental do
projeto e o mais importante, infraestrutura básica que inclua vias de
acesso, iluminação pública, soluções de esgotamento sanitário,
drenagens de águas pluviais, permitindo ligações domiciliais ao
abastecimento de água, a existência e o compromisso do poder público
local, instalação e ampliação de equipamentos e serviços relacionados
à educação, saúde, lazer e transporte público. Vou concluir, Senhor
Presidente. Deputado Eduardo Braide, não fui eu que me comprometi,
o compromisso está estabelecido na Lei nº 11.977 e o governo do
Estado, o governador Flávio Dino e o Prefeito Edivaldo Holanda se
comprometeram com a Presidenta Dilma, quando ela esteve em São
Luís, que iam dar a total atenção a Ribeira. E hoje, foram se manifestar,
hoje, foram protestar na BR 135, diante do descaso da Prefeitura de
São Luís e diante do descaso do Governo do Estado do Maranhão. A
comunidade está abandonada, a comunidade está jogada. Já fomos
duas vezes à comunidade estamos voltando lá hoje novamente e
cobramos do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís, não só
parceria, mas políticas públicas de verdade, não da propaganda
enganosa, não da propaganda de mentira, não da propaganda para
ludibriar a população, chega. As velhas práticas políticas permanecem
no nosso Estado, as velhas práticas políticas para ludibriar, enganar a
população. A população carece de respeito, merece respeito. Senhor
Governador do Estado, Senhor Prefeito de São Luís, atenção que outras
manifestações podem ocorrer, porque não é só a Ribeira. A zona rural
e muitos bairros de São Luís estão completamente abandonados, falta
de gestão, a gestão sumiu. O administrador, o Prefeito, sumiu. E pode
ter certeza, Governador, que vai resvalar, que pode ter certeza que
também vai respingar na sua administração. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a sessão e solicito que as comissões
se reúnam para emitir pareceres dos Projetos de Lei nº 009/2017 e nº
063/2017. Ao fim das reuniões das comissões, se houver quórum, nós
prosseguiremos com a Ordem do Dia. Se não, vamos avançar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR - Senhor
Presidente, já acabou o Pequeno Expediente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não. Ainda não acabou.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Eu queria
me inscrever se possível ainda for.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Edilázio, estou sendo informado pela

Secretaria da Mesa que já havia encerado o Pequeno Expediente. V.
Ex.ª se incomoda em usar o Tempo do Partido? A sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Sessão reaberta. Deputado Levi com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO LEVI PONTES - O Projeto de Lei
nº 009/2017, da deputada Francisca Primo. Aprovado. Projeto de Lei
nº 063/2017, de autoria da deputada Nina Melo. Aprovado. Só isso a
relatar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados e senhoras deputadas, eu
vou manter a sessão suspensa por cinco minutos. Só está faltando um
deputado, então pode ser que completemos um quórum para apreciar
os projetos da Ordem do Dia.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Declaro reaberta a sessão. Projeto de Lei nº 009/
2017, de autoria da Deputada Francisca Primo. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 063/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo. Deputada ausente. Fica transferido para a
próxima sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento nº 236/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Deputado Vinícius, V. Ex.ª quer subscrever?
Deputado Júnior Verde? O Deputado Vinícius Louro e o Deputado
Rigo Teles subscrevem o Requerimento nº 236/2017. Requerimento n.º
237/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. O
Deputado Vinícius Louro deseja subscrever com a permissão do
Deputado Júnior Verde. Requerimento nº 238/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
255/2017, de autoria do deputado Júnior Verde. (lê). Em discussão.
Em votação. Aprovado.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (questão de
ordem) – Eu tenho um requerimento também que foi protocolado na
quarta-feira, só que eu não sei por qual motivo não está na pauta da
manhã de hoje, que é uma convocação do secretário da Agricultura
Familiar, o Senhor Adelmo Soares, para prestar esclarecimento nesta
Casa. O teor do requerimento na íntegra já está de posse da Mesa. Eu
queria solicitar a Vossa Excelência se é possível nós votarmos ainda
hoje, nesta manhã, com a aquiescência de Vossa Excelência e dos líderes
desta Casa, colocando na pauta ao se considerar a urgência do caso em
questão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, eu já pedi aqui à
Secretaria da Mesa que localizasse o protocolo do seu requerimento.
Como não foi lido e publicado, ele não poderá ser votado hoje, mas ele
já está incluído na Ordem do Dia de amanhã para ser apreciado.
Requerimento 275, de autoria da deputada Nina Melo. Ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Deputado Levi.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Eu gostaria

de subscrever o Requerimento 276, com a permissão do deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É o próximo requerimento. Deputado Wellington
se ausentou do plenário. Vamos apreciar os requerimentos seguintes
para ver se o Deputado Wellington retorna. Requerimento nº 277/
2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, (lê). Cujo relator designado
é o nobre Deputado Júnior Marreca do PEM/MA. Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 282/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo. Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 283/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 284/2017, os Requerimentos 284 e 285
do Deputado Adriano Sarney, requerem, após ouvido o plenário, que
sejam encaminhadas as mensagens de congratulações aos Jornais O
Estado do Maranhão e O Imparcial, pela passagem dos seus
aniversários, que ocorreram ontem, dia 1º de Maio.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Com a
anuência do autor, eu gostaria de subscrever os dois Requerimentos, o
284 e 285.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - V. Ex.ª autoriza? Concedo a palavra ao Deputado
Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Somente o nº
285, o Jornal O Imparcial, se o Deputado Adriano Sarney assim desejar
também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano, então os Deputados Eduardo
Braide e Cabo Campos subscrevem o Requerimento nº 285/2017 com
a permissão do autor e o Deputado Eduardo Braide subscreve o
Requerimento nº 284/2017 também com a permissão do autor Deputado
Adriano Sarney. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
286/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, (lê). Em discussão.
Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, Requerimento nº 288/2017, de autoria do Deputado
Edison Araújo, (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convido o Deputado
Stênio Rezende para compor a Mesa, Deputado Stênio. Convido o
Deputado Josimar de Maranhãozinho para compor a Mesa, para que
nós possamos apreciar aqui dois requerimentos, Deputado Josimar.
Requerimento nº 289/2017, de autoria do Deputado Levi Pontes (lê).
Deferido. Requerimento nº 280/2017, de autoria do Deputado Fábio
Macedo (lê). Deferido. Deputado Levi, o Requerimento que V. Ex.ª
pediu para subscrever, como o autor se ausentou do plenário, vai ficar
transferido para a sessão de amanhã. Inclusão na ordem do dia da
Sessão Ordinária de quarta-feira, 03 de maio de 2017: Requerimento nº
292, nº 293/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga; Requerimentos
nºs 294, 295, 296, 297, 298 e 299/2017, de autoria da Deputada Nina

Melo; Requerimentos nº 300 e 301/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos
ou blocos. Deputado Edilázio, V. Ex.ª vai pela liderança? Deputado
Edilázio, por cinco minutos pela liderança do Partido Verde, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Deputados, Deputadas,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, venho destacar aqui, na última
quinta-feira, a reunião do parlamento amazônico, que foi provocada
pelo colega Wellington do Curso e o Deputado Hemetério Weba, que
fazem parte deste parlamento. Um evento belíssimo, mas venho
destacar, em especial, Senhor Presidente, a fala do prefeito da cidade
de Imperatriz, o senhor Assis Ramos, Deputado Eduardo Braide, que
também se fazia presente no momento do discurso do Prefeito Assis
Ramos. E ele externou o sentimento não só dele, mas de todos da
cidade de Imperatriz sobre o descaso do Governador Flávio Dino com
aquele município, Senhor Presidente. Ele citou, como exemplo, o
município vizinho, tão importante também para aquela região, o
Município de Açailândia, quanto Imperatriz. Açailândia foi agraciada
com seis milhões de asfalto, e Imperatriz foi agraciada com quantos,
Senhor Presidente? Com zero. E ele com muita humildade, o prefeito
Assis Ramos, com muita humildade naquele momento, colocando seu
sentimento para fora, pediu, inclusive ao Deputado Marco Aurélio,
que é de lá e é do partido do Governador, ao Deputado Léo Cunha, que
também se fazia presente, que é da base de apoio do Governador e são
votados no Município de Imperatriz, pediu que intercedesse, que
pudessem também clamar por aquela população e pedir asfalto. O
pouco que chegar lá já é muito, Deputado Roberto Costa. Ele bem
lembrou que durante o período eleitoral a operação tapa buraco, assim
como em nossa capital, estava a todo vapor, porque o Governo do
Estado tinha um candidato a prefeito naquela cidade. Quando derrotado
a sua candidata, as máquinas findaram, saíram de lá e nunca mais houve
um palmo de asfalto do Governo do Estado naquele município, ganhando
ou perdendo. Porque em São Luís o Prefeito ganhou e também ninguém
viu mais o asfalto. Então, Senhor Presidente, fica o meu apelo também
como parlamentar. E tenho essa obrigação de externar, de fazer com
que chegue aos ouvidos do Governador Flávio Dino o apelo do Prefeito
Assis Ramos, que disse ainda mais, Senhor Presidente, que ele viria até
o Governador, se assim fosse necessário. Porque não é justo o povo de
Imperatriz pagar, não ter o asfalto, não ser beneficiado por uma cor
partidária do qual ele é filiado, por ele fazer parte de uma sigla que não
apoia o Governador Flávio Dino e, assim, o Governador perseguir,
massacrar e maltratar as pessoas da cidade de Imperatriz. Então que o
Governador Flávio Dino passe por cima de querelas políticas, passe
por cima de cores partidárias e que execute direto, que mande asfalto
para a cidade de Imperatriz que muito precisa. Cidade essa que deu
87% dos votos para o Governador Flávio Dino e que hoje ele maltrata
e dá as costas para aquela linda cidade. Então fica aqui o meu apelo.  E
que o Governador possa olhar com bons olhos para a cidade de
Imperatriz e fazer o que está fazendo em Açailândia também fazer no
maior município daquela região, que é a nossa querida Imperatriz.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Deputada Ana do Gás pela liderança do Bloco
Unidos pelo Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, internautas, TV
Assembleia, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Estou
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aqui hoje, mais uma vez, para divulgar a importância dos programas e
ações do Governo do Estado. Na última sexta-feira, estive no município
de Cururupu a convite da prefeita e da Secretaria de Juventude, a
Secretária Tatiana, onde foram apresentados vários editais dos programas
da Secretaria de Juventude, como Jovem cidadão, o aulão do ENEM,
Geração Ciência e também o jovem TUR. Tivemos no município de
Cururupu com mais de 400 jovens, onde fizemos um grande encontro
para divulgação e as inscrições desses jovens para esses programas.
que o Governador Flávio Dino, junto com a sua secretária Tatiana, está
promovendo nos municípios. Na ultima quinta-feira, dia 27, eu estive
no Palácio dos Leões para prestigiar o lançamento do Programa Ensinar
para formação de professores, organizado pela Universidade Estadual
do Maranhão, lançado pelo governador Flávio Dino, com a finalidade
de melhorar sistematicamente os indicadores sociais e educacionais do
Estado, a partir do fortalecimento da política de formação de
professores, deputado César Pires. Também foi lançado nesta
solenidade o edital de seleção de candidatos para este programa. A
previsão para o início das aulas será agosto de 2017 com o término
para segundo semestre de 2021. O objetivo desse primeiro momento é
formar mais de 1.260 professores, até 2018, e que sejam abertas mais
de 3.000 vagas. Serão abertas mais de 3000 vagas. Foram contemplados,
nessa primeira etapa, 18 municípios: Coelho Neto, Brejo, Governador
Nunes Freire, Itapecuru, Lago da Pedra, Pastos Bons, Santa Inês,
Tutoia, São Mateus, Codó, Carutapera e Colinas, sendo que nesse
primeiro momento serão oferecidos pela UEMA os seguintes cursos:
Ciências Biológicas Licenciatura, Matemática em Licenciatura, História
em Licenciatura, Geografia em Licenciatura, Letras Licenciatura em
Língua Portuguesa e Língua Inglesa, Literatura e Pedagogia. Venho
também, caros colegas, registrar, infelizmente, a proposta do Governo
do Michel Temer, que foi votada e aprovada na última quinta-feira.
Nós do Partido do PCdoB, Presidente Othelino, nos posicionamos
contra essa proposta desta reforma. Em nossa visão, representa grandes
perdas, desvantagens e um imenso retrocesso para o nosso País e para
os trabalhadores brasileiros. E ontem, dia 01 de maio, foi o Dia do
Trabalhador, que aproveito, com tristeza no coração, para lamentar a
aprovação da reforma trabalhista, e dizer a esses guerreiros, em especial,
os trabalhadores maranhenses, homens e mulheres, que não vamos
perder a esperança, porque teremos certeza que vamos dar a volta por
cima, se Deus quiser. O Brasil e o Maranhão não podem sofrer mais
um golpe. Quero registrar que ontem, em Pirapemas, comemoramos o
Dia do Trabalhador com uma grande festa com o Nonatinho, que
concorreu nas últimas eleições, mas que, mesmo assim, diante das
dificuldades, não se omitiu. Estive junto com ele, o apoiando e ajudando
para que a gente pudesse promover essa festa, que já tem três anos
naquele município que é feita para aquela população. E foi um grande
sucesso, onde distribuímos brindes, a população pôde se divertir, os
trabalhadores puderam se divertir, cotaram com a banda Forró de Farra.
Eu quero agradecer o convite e todo o carinho que a mim foi dado no
Dia do Trabalhador no município de Pirapemas. Aproveitar também
para agradecer aos colegas pela aprovação do meu requerimento hoje,
dia 2 de maio. Nós estamos vivenciando ultimamente uma crise que
assola os jovens e preocupa a sociedade, que é o indício da inclusão de
jogos pela internet que induzam ao suicídio e que mexem com a emoção
dos nossos jovens e das nossas crianças, tendo como o meio de
comunicação a internet que hoje faz parte do nosso cotidiano e do
nosso dia a dia. Hoje a gente lamenta quando o WhatsApp sai do ar,
quando estamos sem esse meio de comunicação que serve para o bem,
mas que também tem provocado algumas desgraças, infelizmente, na
vida dos nossos jovens, dos nossos homens e mulheres. No último dia
25 de abril, eu dei entrada nesta Casa no Requerimento nº 277/2017,
para que seja encaminhado à Câmara de Deputados, em Brasília, o
pedido de urgência na votação do Projeto de Lei nº 6.986/2017, de
autoria do deputado federal Odorico Monteiro, do PROS/Ceará. Esse
projeto solicita a alteração do marco civil da internet, da Lei nº 12.965,
de abril de 2014, no intuito de que se inclua no texto original
procedimento de retirada de conteúdos que induzam e instiguem ou

auxiliem no suicídio por meio de aplicações na internet. A recente onda
do sombrio jogo da baleia azul, que chegou de certa forma para chocar
a sociedade, e nós não podemos fingir que não estamos vivenciando
essa realidade que tem induzido jovens do Brasil e de várias partes do
mundo ao suicídio, o que tem preocupado bastante a nossa sociedade,
traz à tona discussões temas como a saúde mental juvenil, educação
familiar e a importância da qualidade de relacionamento interpessoal e
interação social. O jogo tem início em ambiente virtual onde um
integrante, chamado curador ou moderador, seleciona os participantes
que são denominados de baleia azul. A partir de então começa a distribuir
uma série de 50 desafios a serem cumpridos nas madrugadas, de maneira
sigilosa, para que as famílias, os pais não possam perceber a mudança
de comportamento dos seus filhos. Esses desafios vão desde a
automutilação, isolamento, tristeza, exposição contínua a imagens de
medo e violência por meio de vídeos e filmes de terror, até o desafio
final que é o suicídio, infelizmente. Induzir, instigar ou auxiliar alguém
a cometer suicídio é crime previsto no Artigo122, da Lei 28.48/40, com
pena que varia entre dois e seis anos de prisão. Aa última segunda-
feira, dia 24, na audiência, no encontro com esses jovens em Cururupu,
foi discutido um tema que está sendo muito discutido. Eu peço e faço
um apelo aos senhores deputados para que a gente se preocupe com
essa situação, que nós possamos dar valor realmente a esse problema
que atinge todas as classes sociais, que atinge em geral toda a população,
independente já de ser criança, jovem, adolescente, adulto, o que tem
nos preocupado bastante. Logo em breve, estarei promovendo uma
audiência a pedido de alguns jovens que já me procuraram e vamos
levar com seriedade e aceitar, porque a depressão não é frescura, não é
um problema que deve ser colocado debaixo do tapete, ele tem que ser
aceito e tem que ser cuidado com antecedência, antes que seja tarde
demais. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Democrático? Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão? Bloco Parlamentar Independente?
Bloco Parlamentar de Oposição? Partido Verde?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos.

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

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

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

Neto.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Roberto Costa, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e
Vinícius Louro. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Andréa Murad, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Professor
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Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Wellington do Curso 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, Doutor
Levi Pontes, Bira do Pindaré, Sérgio Vieira, Adriano Sarney e Vinícius
Louro. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
“quórum” regimental para apreciarar a matéria que ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária e submeteu a deliberação da Mesa o
Requerimento nº 279/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril de 2017 e nos dias 19 e 20
de abril do ano em curso, conforme atestados médicos, sendo este
Requerimento deferido. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 282/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 283,
284, 285, 286 e 287/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney;
288/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; 289/17, de autoria
do Deputado Doutor Levi Pontes e 290/17, de autoria do Deputado
Fábio Macêdo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. 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, 02 de maio de 2017.

SESSÃO ESPECIAL REALIZADA
NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 ÀS 12hs

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDILÁZIO JÚNIOR

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDILÁZIO JÚNIOR – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão convocada por meio do Requerimento
183/2017, de autoria dos Deputados Eduardo Braide, Edilázio Júnior
e Alexandre Almeida, para marcar a passagem do 85º ano de fundação
da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Convido
para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Presidente da OAB do
Maranhão, Senhor Thiago Diaz. Excelentíssimo Senhor Rodrigo Lago,
Secretário de Estado Transparência e Controle, neste ato representando
o Governador Flávio Dino. O Excelentíssimo Senhor Werther de Moraes
Lima, Defensor Público Geral do Estado do Maranhão. Senhor Pedro
Augusto de Alencar, Vice-Presidente da OAB, seccional Maranhão.
Senhora Alice Maria Salmito Cavalcante, Secretária Geral Adjunta da
OAB. Senhora Carolina Moraes Moreira de Sousa Estrela, Presidente
da coordenação das comissões da OAB, seccional Maranhão e Senhor
Carlos Sebastião Silva Nina, ex-presidente da OAB seccional
Maranhão, representando aqui neste ato todos os ex-presidentes da
Ordem. Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Braide que, em nome
da Assembleia Legislativa, falará para todos os presentes, todos os
advogados aqui presentes, em nome de todos os parlamentares.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Bom dia a
todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Deputado Edilázio Junior, que
preside esta Sessão Especial em comemoração aos 85 anos da Ordem
dos Advogados do Brasil no Maranhão; excelentíssimo senhor Pedro
Augusto de Alencar, vice-presidente da OAB, que tão bem auxilia o
nosso presidente à frente dessa gestão. Excelentíssimo Senhor
presidente da OAB Seccional do Maranhão, advogado Thiago Diaz, e
aqui eu quero fazer, dar meu testemunho, doutor Tiago, do trabalho
que V. Ex.ª vem fazendo à frente da OAB Maranhão em relação a uma
gestão compartilhada, a uma Casa de portas abertas e, sem sombra de

dúvida, um serviço prestado de relevante importância para a sociedade
maranhense. Excelentíssimo senhor Rodrigo Lago, secretário de Estado
de Transparência e Controle neste ato representando o excelentíssimo
senhor Governador do Estado Flávio Dino; senhor Carlos Sebastião
Silva Nina, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional
Maranhão; senhora Carolina Moraes de Sousa Estrela, Presidente da
Coordenação das Comissões da OAB; senhora Alice Maria Salmito
Cavalcante, secretária geral adjunta da OAB; doutor Werther de Moraes,
Defensor Geral do Estado do Maranhão, deputado Stênio Rezende,
Segundo Secretário da Mesa desta Assembleia Legislativa, senhoras e
senhores deputados. Serei breve em minhas palavras, até para que
possa se pronunciar aqueles que fazem a OAB, ao longo desses 85
anos e que estão à frente da direção da OAB, assim como também
qualquer um ex-presidente que queira usar da palavra aqui desta tribuna,
como é o caso do deputado, porque foi deputado, é verdade, José
Antônio Almeida, advogado, Dr. José Carlos Sousa e Silva, que eu tive
a honra e o prazer de ser seu aluno e, mais do que isso, foi o meu
orientador na monografia na Universidade Federal do Maranhão e dizer
para vocês da minha felicidade, em primeiro lugar, em ser advogado,
Deputado Edilázio Junior, desde que me formei na faculdade, por
opção, sempre quis ser advogado e advoguei, durante todos os anos
até a política me chamar para poder entrar no caminho e nas veredas da
política, mas até antes disso sempre eu fui advogado, tive a
oportunidade de ser inclusive, fazer parte da Mesa Diretora desta
Casa como o Segundo Vice-Presidente, a gente sabe que neste caso o
advogado não pode advogar, mas mesmo assim, Presidente Thiago,
contribui anualmente com as contribuições da OAB por entender e
saber da importância que tem a OAB Seccional do Maranhão no que
diz respeito à luta pelo Estado Democrático de Direito e principalmente
às causas que envolvem o Maranhão. Eu quero registrar também a
presença do Deputado Wellington do Curso, do Deputado Rigo Teles,
do Deputado Roberto Costa, do Deputado Vinícius Louro, se tiver
mais algum deputado que eu esteja esquecendo, Deputado Stênio
Rezende já fiz referência aqui está à Mesa e dizer da felicidade de ter
esta Sessão Especial aprovada por unanimidade dos deputados desta
Casa e aqui eu quero fazer referência aos 42 deputados que, mesmo
aqueles que não estão presentes, todos eles fizeram questão de aprovar
por unanimidade este Requerimento desta Sessão Especial e para não
me alongar eu quero somente dar o meu testemunho de alguns dos
trabalhos que a OAB vem realizando ao longo desses 85 anos. Primeiro,
antes de entrar no mérito da questão dos trabalhos e aqui eu quero
cumprimentar o Dr. Sérgio Tamer, que também se encontra presente
aqui no Plenário, e dizer da felicidade, Presidente Thiago, de ter
participado da solenidade da OAB em comemoração aos 85 anos no
Hotel Luzeiros, fiquei muito feliz da forma como se desenvolveu aquela
solenidade homenageando os advogados mais antigos no Maranhão,
aos ex-presidentes da Casa, mas também a homenagem aos servidores
e àqueles que, na verdade, fazem parte, os colaboradores da OAB no
Maranhão, vi e tive a oportunidade de ver, não sei se ela está aqui, uma
colaboradora que há 33 anos já empresta seus serviços à Ordem dos
Advogados do Brasil Seccional do Maranhão. Então, a Ordem dos
Advogados do Brasil, na verdade, todos vocês sabem, é composta hoje
no Maranhão por mais de 17 mil advogados que estão inscritos, por
mais de 70 comissões que são compostas em sua totalidade por
aproximadamente 800 advogados e que vêm fazendo um brilhante
serviço no que diz respeito à defesa dos interesses da sociedade
maranhense. Como deputado estadual, eu tive a oportunidade de
presenciar já o fim de uma greve da Polícia Militar e o local que foi
escolhido pela Polícia Militar, o Deputado Roberto Costa fez parte
desse momento, foi exatamente a OAB, tive a oportunidade de
participar do fim da greve dos indígenas que acamparam inclusive aqui
na Assembleia e o local que os indígenas escolheram, o Deputado
Wellington do Curso lá estava presente e sabe disso, foi a OAB e tive
agora recentemente a oportunidade de me fazer presente em uma
Audiência com os educadores do Estado do Maranhão e nesse ato,
nesse dia, em homenagem aos educadores, o Presidente da Ordem dos
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Advogados, o Doutor Thiago Diaz, estabeleceu, criou, na verdade, por
meio de um ato, a Comissão de Educação da OAB para que possa
acompanhar, dali para frente, todos os atos relativo à questão da
educação à Ordem dos Advogados do Brasil. Quero registrar a presença
do Deputado Fábio Braga, registrar a presença do Vereador Lisboa,
que muito honra a sua presença, aqui nesta Casa, e dizer, como falei no
início, do trabalho que a OAB vem fazendo ao longo desses 85 anos. A
OAB que teve um papel fundamental na luta contra a ditadura, a OAB
que teve um papel fundamental nas Diretas Já, a OAB que teve um
papel fundamental em todo e qualquer movimento que diga respeito à
manutenção do Estado Democrático de Direito. Que nunca se furtou a
discutir qualquer assunto onde tivesse qualquer arbitrariedade, seja
por parte do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, esta
Casa mesmo já teve diversos atos questionados pela Ordem dos
Advogados do Brasil e isso demonstra mais do que nunca  o papel que
a OAB tem que ter em nossa sociedade. A OAB não pode ter nenhum
tipo de temor ao questionar qualquer medida, de qualquer dos Poderes,
se assim ela entender que está contrária a essa medida aos interesses da
sociedade maranhense e é isso que a OAB vem fazendo ao longo
desses 85 anos. Portanto, quero aqui, já encerrando as minhas breves
palavras, pedir que o trabalho continue firme, Doutor Thiago, que a
coragem, que a luta e, mais do que isso, a defesa do Estado Democrático
de Direito seja sempre uma constante na Ordem dos Advogados do
Brasil, dizer da felicidade de nós termos aqui no Plenário desta Casa
vários deputados que são advogados e que também lutam e sabem o
trabalho e a importância que a OAB tem para nossa sociedade. E já
para finalizar, dizer a vocês que é um compromisso que eu tenho
certeza de que o deputado Wellington do Curso, deputado Roberto
Costa, deputado Fábio Braga, deputado Rigo Teles, deputado Stênio
Rezende, deputado Edilázio, firmam hoje com a OAB, presidente
Tiago, que é sempre comunicar à OAB das matérias que disserem
respeito às questões que envolvam qualquer situação que deva ter o
parecer ou a opinião da OAB, às vezes, a OAB só é instada a se
manifestar depois que a lei já foi aprovada. Como foi o caso do aumento
do ICMS, mas tenho certeza de que muitas dessas situações poderiam
ser evitadas se a OAB, antes da aprovação, durante o trâmite do projeto
de lei fosse consultada, e esse eu acho que é um compromisso que
pode ser feito por esta Casa e aqui já falo também em nome dos
deputados que estão presentes, mas em nome do presidente desta
Casa, deputado Humberto Coutinho, que me autorizou para assim
fazer, presidente Tiago, para daqui para frente os laços com a seccional
do Maranhão sejam estreitados em relação ao Poder Legislativo e que
a OAB possa ser uma parceira permanente das matérias mais
importantes que tramitarem nesta Casa, inclusive apresentando
sugestões que serão, sem sombras de dúvida, acatadas por esta Casa
no sentido de aperfeiçoar as legislações que aqui chegarem, sejam elas
de autoria do Poder Executivo, sejam elas oriundas de qualquer
parlamentar desta Casa. No mais, que Deus abençoe aos advogados e
advogadas do Estado do Maranhão e que a atual direção da Seccional
do Maranhão, aproveitando a experiência dos ex-presidentes,
aproveitando a juventude daqueles que fazem parte das Comissões,
mas aproveitando acima de tudo a coragem, a garra e a determinação
daqueles que estão à frente da atuação direção da Ordem dos Advogados
do Brasil no Maranhão nunca, jamais, se calem diante de alguma
injustiça. Este é o pedido que a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em nome do povo maranhense, faz à OAB Maranhão.
Jamais se cale diante de alguma injustiça, diante de qualquer ato de
qualquer poder da nossa Federação. Vocês sempre terão o nosso respeito
e, mais do que isso, da sociedade se assim permanecerem agindo. Não
é por menos que todas as pesquisas de opinião pública que são
realizadas, a OAB sempre encabeça como a instituição de maior
credibilidade que tem em nossa sociedade. Portanto, parabéns a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), ao longo desses 85 anos, e não
poderia encerrar as minhas palavras sem fazer menção aos advogados
que também levam o nome da OAB nos Órgãos Públicos, como é o
caso dos defensores públicos, como é o caso dos procuradores de

Estado, como é o caso de todos aqueles que fazem parte, que integram
a administração pública nos seus diversos setores dos vários poderes
que nós temos constituídos e que, sem sombra de dúvida, engrandecem
a OAB, aqui no Maranhão. Portanto, à frente, Presidente, à frente
OAB! Lutem e não se calem diante de nenhuma injustiça que acontecer
no Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a cada um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDILÁZIO JÚNIOR - Queria conceder a palavra agora ao ex-presidente
que falará em nome dos ex-presidentes da Ordem, Dr. Carlos Nina. A
palavra é sua, Dr. Carlos.

O SENHOR DOUTOR CARLOS NINA - Excelentíssimo
Senhor Deputado Edilázio Júnior, na pessoa de quem saúdo todos os
senhores deputados. Excelentíssimo Senhor Dr. Rodrigo Lago,
representante do Excelentíssimo Senhor Governador, na pessoa de
quem saúdo todas as autoridades. Excelentíssimo Senhor Presidente
da Ordem dos Advogados, Dr. Tiago Diaz, na pessoa de quem saúdo
todos os advogados. Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas
Senhoras, senhores que trabalham nesta Casa. Devo dizer que me sinto
bastante emocionado neste momento e, para não fugir ao tempo e não
me estender, fiz algumas anotações para chamar a atenção de alguns
pontos que me preocupam quando nós recebemos uma homenagem.
Quero, antes de mais nada, dizer ao deputado Eduardo Braide e aos
deputados Edilázio e Alexandre, que subscreveram a proposta de
homenagem, e aos deputados que unanimemente aprovaram que é
realmente um momento muito significativo receber uma homenagem,
mas ao mesmo tempo a homenagem tem um outro viés. Ela traz o viés
da cobrança. Essa cobrança foi aqui enfatizada muito bem pelo deputado
Eduardo Braide na sua manifestação. Como advogado e ex-presidente
da Ordem, agradeço a homenagem pelos 85 anos da seccional.
Agradecimentos naturalmente também aos deputados. Ao mesmo
tempo, gostaria de me dirigir a todos os advogados, especialmente
àqueles que dirigem a Ordem e àqueles que pretendem dirigi-la. Porque
as homenagens, como eu disse há pouco, são também um desafio,
antes de envaidecer, devem levar à reflexão. No caso, o que a Ordem
está fazendo para merecer esta homenagem? O deputado Eduardo
Braide fez referência à atuação da Ordem que se dá por meio dos
advogados. E o que é ser advogado? Ocorrem-me aqui as críticas que
recebemos quando estamos defendendo algum acusado. Ocorre que
todo acusado, seja qual for o crime a ele imputado, tem o direito de
defesa. O que não pode, ou que não deve, é o advogado se tornar
cúmplice. A advocacia efetivamente não é apenas uma profissão
rentável, ela é um sacerdócio, e a importância que a advocacia ganhou
e que levou à atuação da Ordem foi alçada em nível constitucional por
conta exatamente desse trabalho. Então, se a Ordem, se a advocacia
passou a ser essencial à prestação da justiça como está na Constituição,
foi resultado desse trabalho do advogado, trabalho esse que não se
dissocia da Ordem. Doutor Thiago, digo a Vossa Excelência, aos colegas
advogados e aos senhores deputados, especialmente àqueles que
propuseram esta homenagem e ainda mais, pelo desafio formulado
aqui ratificado pelo deputado Braide, que saiamos todos daqui com a
responsabilidade gravemente alertada. V. Ex.ª, como líder de todos
nós, sabe que esta homenagem que é voltada para a instituição agrava
a nossa responsabilidade. Responsabilidade esta que sabem aqueles
que conhecem os estatutos da Ordem, que em 94 sofreu significativa
mudança. Porque a Lei 4.215, ao definir os objetivos, as finalidades da
Ordem, dizia que primeiro ela tinha que disciplinar o advogado e depois
cuidar da defesa da Constituição e do Estado de Direito. Em 94, com a
inversão, o disciplinamento do advogado passou para o segundo
momento porque à Ordem foi dada precipuamente não só a defesa da
Constituição, mas detalha a Lei 4.215 a defesa do Estado de Direito, e
a Lei 8.994 acrescentou o Estado Democrático de Direito. Isto é uma
grande mudança porque havia até quem, sob o argumento de defesa do
Estado de Direito, justificasse uma lei de exceção, porque era o Estado
de Direito. No momento em que essa lei, ainda que sancionada, ainda
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que em vigência, viola o princípio democrático, compete aí à Ordem
combatê-la como insistiu e afirmou o deputado Eduardo Braide, porque
ela não atende àquele adjetivo democrático de direito. Ocorre ainda
que, já para finalizar, a democracia é um desafio maior ainda porque o
Estado Democrático Direito pressupõe cidadania, então, se nós não
temos consciência da cidadania, nós não sabemos o que é um Estado
Democrático de Direito e nós não temos cidadania, porque não temos
educação. Educação é o que falta para o nosso País. Nós estamos nesta
situação não apenas por culpa dos políticos para quem nós apontamos
os dedos, muito menos para os empreiteiros já denunciados por Samuel
Wainer quando lançou o seu livro há mais de 50 anos. A democracia,
por ela somos responsáveis todos nós, é essa conduta que é cobrada
do advogado para fazer com que a Ordem mereça uma homenagem
como esta, daí porque entendo, Senhor Presidente, senhores e senhoras,
que aqui neste momento reacende-se a responsabilidade da Ordem no
seu dever de fiscalizar o ensino jurídico onde a ética parece ter sido
alijada, produzindo profissionais que comprometem a história da
Ordem, que a Assembleia hoje está homenageando. Assim, finalizando,
mais uma vez agradeço como advogado, como ex-presidente e como
cidadão esta homenagem. Que não nos envaideça, presidente, mas nos
estimule não só aos que dirigem a nossa instituição, mas a todos os
advogados a manter a conduta digna deste momento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDILÁZIO JÚNIOR – Convido a fazer uso da tribuna o ex-deputado
e advogado, Dr. José Antônio Almeida.

O SENHOR DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA –
Excelentíssimo Senhor Edilázio Júnior, Presidente desta Sessão,
senhores deputados que integram a Casa e estão presentes,
principalmente, o Deputado Eduardo Braide, primeiro autor desta
deste requerimento, senhor presidente da ordem dos Advogados
Seccional do Maranhão, Dr. Thiago Diaz, na pessoa de quem eu saúdo
os demais integrantes da diretoria, das comissões da nossa entidade.
Dr. Rodrigo Lago, sempre e agora, Secretário de Transparência,
representando o Governador do Estado. Meus eminentes colegas e ex-
presidentes, Carlos Nina, José Carlos Sousa e Silva, demais conselheiros
aqui presentes, advogados, minhas senhores e meus senhores. Pedi a
palavra, não porque não me achasse representado, que fui muito bem
pelo eminente colega, amigo e ex-presidente, como eu, Carlos Nina,
com quem, inclusive, tive a honra de dividir a direção da Ordem. Quando
ele foi presidente, fui secretário. Depois fui indicado para o seu
conselho, o Conselho Federal. A palavra dele me representou muito
bem. Mas eu fui instado a falar, apesar do adiantado da hora. Vou
tentar ser muito breve pelas colocações do nosso eminente Deputado
Eduardo Braide. Disse ele que qualquer um poderia falar aqui e fez um
registro, que foi muito bem ressaltado pelo Nina sobre a
responsabilidade da Ordem. E me veio à memória um momento histórico
que envolveu essas duas entidades: a Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do
Maranhão. O momento histórico que eu tive a felicidade de, naquele
momento, aquele exato momento, ser o Presidente da OAB do
Maranhão, eu me refiro à Assembleia Estadual Constituinte, ao
momento em que foi elaborada a Constituição do Estado do Maranhão,
em vigor, logo após a Constituição Cidadã de 1988. E me refiro ao fato
de que a OAB do Maranhão foi a primeira entidade a patrocinar uma
Emenda popular para a Constituinte Estadual e conseguimos fazer
uma série de assinaturas naquele momento já difícil de coletar. E eu tive
a honra, como Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
do Maranhão, vir aqui a esta tribuna, evidentemente, naquele outro
prédio, defendendo oralmente aquela Emenda Constitucional que foi
aprovada e que representou, naquele momento, uma luta de muito
tempo que havia dos advogados, que era a estatização dos cartórios
judiciais. Para quem não se lembra, os cartórios judiciais eram
particulares. Eram mais do que isso, os Cartórios Judiciais eram em
sua maioria por familiares, filhos, noras, parentes, sobrinhos, irmãos

de Desembargadores, que cobravam as custas que queriam  e que tinham
mais força do que os juízes, inclusive, que seriam com quem atuavam.
Então a Assembleia do Maranhão colocou na Constituição do Estado,
por iniciativa da OAB, as fixações das custas judiciais. E depois esta
mesma Assembleia, anos mais tarde, teve uma grandeza muito
importante quando o Tribunal de Justiça desconsiderou a Constituição
e remeteu o Projeto de Lei da Organização Judiciária mantendo os
Cartórios Judiciais como particulares.  A Assembleia modificou o Projeto
do Tribunal de Justiça para adequar aquele Projeto, apesar da iniciativa
ser do Tribunal de Justiça, para adequar aquele Projeto à Constituição
vigente do Estado do Maranhão. E o Governador do Estado vetou
aquele texto que adequava por pressão dos Desembargadores, que
adequava a Lei Completar Estadual de Organização Judiciária à própria
Constituição do Estado do Maranhão.  E a Assembleia Legislativa,
Presidente, da época do eminente Deputado Carlos Braide, por
coincidência pai do Deputado Eduardo Braide, derrubou o veto do
Governador do Estado. Então eu queria aqui só pedir a palavra para
registrar esse momento histórico que já é, Deputado Eduardo Braide,
uma jurisprudência, vamos dizer assim, da atuação conjunta, da atuação
das duas Casas, e do ganho que a sociedade pode ter com essa atuação
conjunta. Nós temos aqui uma entidade que não é uma entidade somente
de uma categoria profissional. Não é por eu ser advogado, não é por eu
ser ex-presidente da Ordem. É que eu não posso deixar de reconhecer
que nós, a nossa entidade, não é só uma entidade de advogados. Como
disse com muita felicidade o então presidente nacional, José Roberto
Batochio, ela é dos advogados, mas ela é também do Brasil. Então que
a nossa entidade continue sendo do Brasil e do Maranhão. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDILÁZIO JÚNIOR – Com a palavra, o Presidente da OAB, Seccional
do Maranhão, Senhor Thiago Diaz.

O SENHOR THIAGO DIAZ – Boa tarde a todos. Senhoras e
senhores, quero inicialmente agradecer em nome da Ordem dos
Advogados do Brasil, em nome dos advogados do Estado do Maranhão,
agradecer primeiramente a Deus, por certamente ter iluminado cada
um dos presidentes que esta Casa já teve, cada uma das gestões, cada
um dos conselhos formados para que hoje fizéssemos jus a tão
gratificante e tão honrosa homenagem. Não posso deixar de agradecer
de maneira muito especial ao Deputado Eduardo Braide, Deputado
Alexandre, Deputado Edilázio Júnior, por serem subscritores dessa
proposição de homenagem à advocacia do Estado do Maranhão, de
homenagem a seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil.
Mas não posso também deixar aqui de mencionar e agradecer o apoio
de sempre dos Deputados Stênio Rezende, Wellington do Curso,
Roberto Costa, Fábio Braga, Rigo Teles, Max Barros, aqui presentes,
que muito honram a Ordem dos Advogados do Brasil, muito honram a
advocacia do Estado do Maranhão com a presença dos senhores e das
senhoras. Saúdo as autoridades da Mesa, na pessoa do representante
do Poder Executivo do nosso Estado, o Secretário de Estado e advogado
Rodrigo Lago. Não posso deixar de saudar o defensor público geral do
Estado do Maranhão Werther Júnior. E saúdo a todos os advogados e
advogadas presentes nas pessoas do Dr. Pedro Alencar, Dra. Alice
Salmito, Dra. Carolina Moraes Estrela e dos sempre presidentes, Carlos
Nina, José Antônio Almeida e José Carlos Sousa e Silva. Senhoras e
senhores, primeiro eu quero dizer da honra e reiterar a importância de
estarmos aqui nesta que é a Casa do Povo. Poder Legislativo do Estado
do Maranhão, que chega a quase 2 séculos, que foi fundado em 1827,
com a 1ª Instituição em 29 e que em 1835, recebeu a denominação de
Assembleia Legislativa Provincial, naquela época ainda províncias. E
desde 1930 tem a designação atual de Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e, curiosamente, recebeu essa designação atual no início
de um período totalitário no Século XX. Período totalitário esse em
que o Poder Legislativo do nosso País sofreu hiatos de continuidade,
sofreu perseguições, sofreu enormes dificuldades como prisões e
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torturas. E isso pauta e aproxima o pensamento, pauta e aproxima o
norte da advocacia brasileira, da Ordem dos Advogados do Brasil, do
nosso Poder Legislativo. Tenho certeza que o Poder Legislativo é aquele
que mais coaduna com o espírito da Ordem dos Advogados do Brasil.
Espírito de defesa da cidadania, espírito de defesa do Estado
Democrático de Direito. Estado de Direito, sim, como falou o querido
presidente Carlos Nina, mais também acima de tudo o Estado
Democrático. E aqui a importância da advocacia, a importância da
Ordem dos Advogados do Brasil para superar esses hiatos deputados
históricos e essas lacunas históricas de supressão do Poder Legislativo.
Vivemos hoje numa democracia e a democracia é sem dúvida nenhuma
a melhor forma de governo, o melhor modelo de Estado. E para uma
democracia precisamos ter, e não posso deixar de ler a frase do ex-
presidente José Sarney: “não há democracia sem um parlamento livre”.
E tenho a ousadia de complementá-la para dizer que não há democracia
sem um parlamento livre, forte e independente. E é importante essa
independência, essa liberdade, essa força do parlamento para que o
Estado Democrático possa se desenvolver. E isso requer, claro, reflexões,
isso requer aprofundamento. Nós ainda temos uma democracia jovem
e uma democracia que passou, no último século, por muitas tormentas.
E ainda encontramos, em nossa democracia, resquícios que precisam
ser superados de totalitarismos, resquícios que precisamos superar de
coisas que não se coadunam ao espírito democrático sério do Parlamento
brasileiro. Aqui quero também fazer menção e agradecer, de maneira
muito especial e carinhosa, a cada um dos presidentes de comissão,
conselheiros seccionais, saúdo todos, toda a diretoria, todos os nossos
66 conselheiros seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, todos
os presidentes e diretorias das 15 subseções eleitas da OAB, no estado
do Maranhão, todos os presidentes das mais de 70 comissões que
temos, comissões essas voltadas às mais diversas áreas do Direito
mas, acima de tudo, as mais diversas áreas da nossa sociedade. Como
a Comissão de Defesa da Educação, deputado Eduardo Braide, criada
na presença de V. Ex.ª e deputado Wellington do Curso, em uma reunião
com os professores, lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil,
como a Comissão de Direito de Saúde, Direitos Difusos e Coletivos e
tantas outras de destacada da importância à sociedade civil do estado
do Maranhão. A Ordem, como disse, tem suas premissas, seus preceitos
e seus princípios se coadunam com o Parlamento, se coadunam com o
espírito que vimos no Parlamento brasileiro, que vimos no Parlamento
do Estado do Maranhão. A Ordem foi vanguarda na luta contra o
Estado totalitário. Estivemos à frente da Lei da Ficha Limpa, lei essa
importante à moralização política do nosso país. Estivemos à frente,
interpusemos a ADIN e estivemos à frente do movimento, e aí a posição
da Ordem dos Advogados do Brasil, um movimento que acabou com o
financiamento empresarial das campanhas políticas e acredito que a
posição da OAB cada vez mais se mostra acertada. E se mostra acertada
quando nós vimos estourar escândalos e mais escândalos de corrupção
cujo preceito básico foi financiamentos das campanhas. E isso é um
modelo falido e que precisava ser superado pelo sistema político
brasileiro. De mesmo modo a Ordem tem se pautado em caminhar ao
lado da sociedade nas grandes causas e nas causas relevantes à sociedade
civil brasileira, à sociedade civil maranhense. Estivemos, ano passado,
como grande bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil doutor Pedro
Alencar, doutora Alice Salmito, que juntos fizemos muitos plantões
na campanha de combate ao Caixa 2 e também vejo na plateia o
presidente da comissão doutor Zé Luiz, Comissão de Direito Eleitoral
da Ordem dos Advogados do Brasil, por entendermos a importância da
Ordem participar desse processo garantindo a isonomia e a lisura para
que o nosso Parlamento, para que o nosso Executivo seja representado
por aqueles que realmente tenham compatibilidade com o interesse do
povo do estado do Maranhão. Esse é o predicado máximo pelo qual
tem lutado a Ordem dos Advogados do Brasil. Não posso deixar de
dizer que neste momento de crise, e sem dúvida nenhuma o país passa
por um momento de reformas, vivemos e temos escancarado no nosso
país talvez a maior crise ética e moral pela qual já passamos. Mas de
tempos em tempos é indispensável que passemos a limpo as

Instituições, que passemos a limpo os sistemas para que disso saiam
Sistemas e Instituições mais fortes, para que disso saiam normas e
regras que estabeleçam de maneira mais rigorosa o proceder de cada
autoridade, o proceder de cada Instituição e a maneira, os mecanismos
de controle para que o Poder seja exercido, como diz a Constituição,
pelo Povo e em nome do Povo. Desses mecanismos tenho certeza que
o Brasil sairá muito mais forte dessa crise do que nela entramos. Tenho
certeza que teremos uma democracia mais forte, teremos um Estado de
direito mais rigoroso e, acima de tudo, teremos uma política melhor
ainda. E aqui faço uma defesa intransigente da política, porque não
existe democracia sem política e não existe política sem políticos e nós
precisamos sempre de bons políticos, nós precisamos sempre de bons
profissionais e sei que há isso em nosso Parlamento, sei que há isso no
sistema político brasileiro. Precisamos sim, deputado Eduardo Braide,
e me dirijo a V. Exa porque é o Presidente da Comissão desta Casa,
desta Assembleia Legislativa para tratar da reforma política, precisamos
sim de uma reforma política que mude a forma de fazer política neste
país, que mude a maneira como vem secularmente se desenvolvendo, o
desenvolvimento da democracia no Estado brasileiro. E isso sem dúvida
nenhuma passará por uma ampla reflexão, passará por um debate
profundo envolvendo todos os atores, mas envolvendo de maneira
muito substancial a Sociedade Civil Organizada. E nisso me coloco, e
coloco, sei que falo em nome de todos os componentes da OAB e de
todos os advogados do Maranhão, nos colocamos à disposição para
trilhar esse caminho, para fazer esse debate, para fazermos juntos essa
reflexão tão importante para o ressurgimento da nossa democracia.
Ressurgimento esse do qual advirá, sem dúvida, uma democracia mais
forte. Senhoras e senhores, não vou me alongar, mas não posso aqui
deixar de firmar, deputado Eduardo Braide, como requerido da tribuna
o compromisso de jamais calar, de jamais silenciar frente a qualquer
abuso, frente a qualquer irregularidade, frente a qualquer transgressão
à Carta Republicana do nosso país. Tenho hábito de dizer em nossos
discursos e é pertinente dizer neste momento, a Ordem dos Advogados
do Brasil, a advocacia brasileira não silenciou às armas da Ditatura e
não será qualquer abuso e qualquer transgressão que fará silenciar a
advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho certeza que a
OAB e advocacia maranhense continuarão atuantes, continuarão fortes,
continuarão combatentes no bom combate, na boa luta ao lado da
sociedade, ao lado dos princípios democráticos do nosso país, ao lado
do estado democrático de direito. Encaminho-me ao final, neste
momento, devido ao adiantar da hora, mas sem deixar de concitar, de
convidar a todos a fazermos uma importante reflexão sobre o momento
pelo qual passa o País e sobre a importância de superarmos a crise nele
instalada. A Ordem entende que as reformas são necessárias, mas
reformas essas que devem advir de um debate profundo com a
sociedade, não as reformas apresentadas no Congresso Nacional da
Previdência e do Trabalho nos moldes propostos. Reformas essas que
importam, na maneira pela qual proposta, em retrocessos a direitos,
garantias sociais, a direitos e garantias conquistados às duras lutas pela
sociedade civil brasileira e com isso não podemos concordar. Sabemos
sim que são importantes as reformas, reformas das quais deverá sair
um país mais forte, reformas das quais deverá sair uma sociedade mais
forte, deverá sair uma economia mais forte e precisamos retomar o
crescimento econômico no nosso país, mas reformas às quais não
podem importar em retrocesso ao direito de nossa sociedade. Muito
obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDILÁZIO JÚNIOR - Eu queria, antes de encerrar a sessão, fazer
algumas considerações não só como parlamentar que estou, mas como
advogado que sou. Dizer a V. Exa, Presidente Dr. Thiago, que me sinto
muito bem representado por sua postura hoje na Presidência da Ordem
dos Advogados do Brasil. Acompanho diariamente através dos
informativos e vejo a força de vontade que toda a Mesa da OAB vem
tendo e trazendo palestras, trazendo discursões, as festividades,
eventos esportivos, tudo isso venho acompanhando e fico muito feliz.
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Mas o mais importante, Dr. Thiago, além de tudo isso que hoje da
OAB vem representando, é como o Senhor falou muito bem dali, é a
independência. O Presidente da OAB não tem que ser um bom
presidente para o Governo do Estado e não tem como ser um bom
presidente para a magistratura, ele não tem como ser um bom presidente
para o Ministério Público, ele tem que ser um bom presidente para os
advogados. E isso eu sou testemunha e sei que o senhor está sendo um
bom presidente para toda a classe. E me solidarizo com o senhor, que
muitas vezes que de alguma forma é injustiçado por aqueles que se
sentem ofendidos pela postura de independência e para bom entendedor
meia palavra basta. Quando hoje o senhor tem aqui cerca de 06
deputados ou 05 deputados, isso mostra a independência do senhor.
Outrora, aqui estaria cheios de deputados. Meus parabéns e continue
com essa bravura. Sem nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Especial convocada através de
Requerimento n.º 033/2017, de autoria do deputado Bira do Pindaré,
destinada a debater a Campanha da Fraternidade de 2017, promovida
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tendo como tema
‘Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida’ e como lema
‘Cultivar e Guardar a Criação’ (Gênesis 2:15). Queria, desde já,
cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e
fazer a composição da Mesa daqueles que vão aqui se pronunciar a
respeito desse tema. Convido para compor a Mesa o senhor Dom
Esmeraldo Barreto de Farias, Bispo Auxiliar de São Luís representando
o Arcebispo Metropolitano Dom Belisário. Também convido o Padre
Crizantônio da Conceição, Coordenador Diocesano de Pastoral na
Arquidiocese em São Luís. Seguindo o roteiro, ouviremos inicialmente
o Hino da Campanha da Fraternidade interpretado pela cantora Dorivan
acompanhada pelo violinista Gil Barros. Essa iniciativa de trazer o
tema da Campanha da Fraternidade para a Assembleia já é uma tradição
nesta Casa e a Campanha da Fraternidade também é um tradição neste
país e que já pautou, por diversas vezes, temas relevantes e eu
particularmente dou o meu testemunho da importância que a Campanha
da Fraternidade tem na minha formação pessoal em muitas discussões
e que hoje trago comigo uma formação, uma opinião, uma ideia, uma
concepção, eu diria que começou com as Campanhas da Fraternidade e
lembro muito bem da campanha em relação à questão da negritude.
Lembro-me muito bem das Campanhas da Fraternidade que envolveram
a juventude, que é onde eu atuava mais fortemente, e me lembro da
Campanha da Fraternidade que abordou o tema ‘Fé e Política’, isso em
1996. Aqui um detalhe importante, foi exatamente naquele ano daquela
Campanha da Fraternidade que fui candidato pela primeira vez na
minha vida, em uma atitude concreta da Pastoral da Juventude que
queria ter uma experiência na polícia e a igreja provocava isso em nós.
Queria que os leigos tivessem um engajamento na política a fim de
também provocar uma renovação de quadros, uma mudança de postura
e de práticas na política. E foi exatamente naquele ano em que a
Campanha da Fraternidade tratou sobre o tema ‘Fé e Política’ que as
nossas organizações de Pastoral da Juventude, aqui na Arquidiocese,
teve essa ideia de ter uma experiência concreta e o nome escolhido fui
eu. Então sempre digo que se estou na política a culpa é da igreja,
porque a igreja foi quem inventou esse negócio de estimular que a gente
tivesse uma participação na política e até hoje estamos nessa luta, mas
sou muito grato por toda essa experiência, essa vivência e essa formação

que a gente adquiriu. Então quem acha que a Campanha da Fraternidade
não tem efeito, quero dar meu testemunho pessoal de que não é bem
assim, muito pelo contrário, cumpre o papel fundamental. E mais uma
vez a igreja pautou o tema da Ecologia, do Meio Ambiente, quando
traz o tema dos Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, com a mensagem
que é uma mensagem bíblica de que devemos cultivar e guardar a criação.
A criação é de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, portanto, é
responsabilidade nossa enquanto cristãos proteger aquilo que Deus
criou, começando por nós mesmos que somos a sua imagem e
semelhança, mas se estendendo a tudo que há em nossa volta em que a
gente interage diretamente que são os bens da natureza, que são bens
divinos. Portanto, é uma oportunidade muito relevante ter os
representantes da igreja aqui para fazer essa reflexão conosco. E vamos
agora conceder a palavra a esses representantes a fim de que eles
possam fundamentar toda a discussão que está sendo feita e toda essa
experiência dessa Campanha da Fraternidade que traz esse tema sobre
os Biomas Brasileiros. Nesse sentido concedo, inicialmente, a palavra
ao senhor Bispo Auxiliar de São Luís, representando o Arcebispo
Metropolitano Dom Belisário, o senhor Dom Esmeraldo Barreto de
Farias. Seja bem-vindo e a palavra é sua.

O SENHOR DOM ESMERALDO BARRETO DE FARIAS
– O Senhor Deus tomou o Homem e o colocou no Jardim do Éden para
o cultivar e o guardar. Exmo Senhor Deputado Bira do Pindaré,
proponente desta Sessão Solene e Presidente da mesma. Demais
deputados, Reverendíssimo Padre Crizantônio nosso coordenador de
Pastoral, o Padre Abraão que é o Presidente do IESMA, demais pessoas
que aqui se encontram. Impossibilitado de estar presente nesta Sessão
Solene por razões de tratamento médico, Dom José Belisário da Silva,
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Luís do Maranhão,
pediu-me para que o representasse. Faço com alegria e humildade. Em
nome da Arquidiocese de São Luís do Maranhão venho agradecer ao
Senhor Deputado Estadual Bira do Pindaré a proposição e a organização
desta Sessão Solene sobre a Campanha da Fraternidade que faz sintonia
com outras sessões já realizadas, neste ano, em outras Assembleias
Legislativas Estaduais e também na Câmara Federal que aconteceu em
março passado. Há 53 anos a Igreja Católica, no Brasil, através da
CNBB realiza a Campanha da Fraternidade que tem abordado temas,
como lembrava o deputado Bira do Pindaré, temas muito importantes
para a sociedade brasileira. Nesse ano, ou nesses anos, algumas
temáticas estão bem relacionadas, eu lembro, 1986: ‘Fraternidade e a
Terra’, com o lema ‘Terra de Deus, Terra de Irmãos’. Em 2004,
‘Fraternidade e a Água, com o lema ‘Água fonte de vida’. Em 2007,
‘Fraternidade e a Amazônia, vida em missão neste chão’. Em 2011,
‘Fraternidade e a vida no planeta’. E o ano passado, ‘Casa comum,
nossa responsabilidade’, com o lema ‘Eu quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca’. A Campanha da
Fraternidade eu posso comparar com uma chuva fina. Esses dias temos
tido aqui em São Luís e no Maranhão chuvas fortes com trovoadas,
mas a Campanha da Fraternidade é como a chuva fina que desce e que
vai irrigando a consciência de muitas pessoas, seja nas comunidades
eclesiais e também na sociedade, a partir do sentido e da valorização da
dignidade da pessoa humana e da importância da luta pelo bem comum
e por uma sociedade que seja justa, solidária, fraterna, pacífica. A água
da chuva fina vai sendo retomada nas comunidades eclesiais, pastorais,
movimentos, serviços e nos vários setores da sociedade. Existem
cristãos e cristãos católicos em muitos setores da sociedade como, por
exemplo, aqui nesta Assembleia Legislativa do Maranhão. Essa presença
é muito importante, pois é um espaço especial para que as reflexões
sejam aprofundadas e encaminhadas em vista de propostas que se
concretizem. Há dispositivos legais no Brasil que nasceram exatamente
da contribuição da reflexão da Campanha da Fraternidade. Eu cito um,
para não me alongar, por exemplo, o Estatuto do Idoso, da Campanha
da Fraternidade sobre os Idosos. É uma forma, ou uma das formas, que
a Igreja Católica encontra para contribuir na transformação da sociedade
brasileira. A Campanha da Fraternidade deste ano tem como objetivo
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geral cuidar da criação, de modo especial, dos biomas brasileiros, dos
dons de Deus e participar e promover relações fraternas com a vida e
a cultura dos povos à luz do Evangelho. O estado do Maranhão recebeu
de Deus uma grandeza, uma grande riqueza, com vários biomas nele
existentes. Em primeiro lugar, nós somos chamados a contemplar essa
beleza e essa riqueza de Deus que nos concedeu com a pluralidade de
biomas, na responsabilidade nossa de guardar essas riquezas e cultivá-
las. Em segundo lugar, somos chamados a olhar bem para as realidades
com as pessoas que nessas realidades vivem. Então, a natureza e as
pessoas que aí vivem, para examinarmos se estamos ou o que estamos
fazendo com essas realidades e pessoas, quem está tirando proveito
delas para si, quem está sendo prejudicado com isso. Em terceiro lugar,
ver o que nós podemos fazer aqui no Maranhão diante da nossa
responsabilidade, se queremos só um crescimento econômico ou se
queremos de fato desenvolvimento integral. Na tradição da igreja há
alguns elementos que são indispensáveis, imprescindíveis e
irrenunciáveis e que servem de base para todo trabalho social e também
da Campanha da Fraternidade. O primeiro é considerar a dignidade da
pessoa humana, independentemente de sua condição social e de sua
origem em um determinado povo. Então isso é importante. Eu trouxe
uns slides, pena que não posso mostrar, mas como a gente fica triste
considerando os dois mundos de contrastes tremendos aqui em São
Luís. De onde eu moro, que é ali perto da Igreja de Santo Antônio,
basta você olhar o lado de cá e olhar o lado de lá. O outro ponto
importante de destaque é o primado do trabalho sobre o capital. São
questões bem atuais e que são referentes ao salário justo, são referentes
à assistência, saúde, educação dos filhos, lazer para a família e também
a Previdência Social. E nesse momento, então, reparem como isso
precisa ferver ainda mais na sociedade brasileira, o sistema da
Previdência Social, faço só um parênteses para lembrar isso, possui
uma intrínseca matriz ética, é criado para a proteção social de pessoas
que por vários motivos ficam expostas À vulnerabilidade social por
questão de idade, enfermidade, acidentes, maternidade e etc. Nenhuma
solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores
éticos, sociais e solidários. A opção que a proposta de emenda
parlamentar constitucional assumiu é uma opção que escolhe o caminho
da exclusão social. A opção inclusiva que preserva direitos essa opção
não é considerada na PEC. Faz-se necessário, portanto, auditar a dívida
pública, taxar rendimentos de instituições financeiras, rever a
desoneração de exportação de commodities e identificar e cobrar os
devedores da Previdência, uma vez que há empresas que devem bilhões
e bilhões. Há outro ponto importante da doutrina social da igreja que
é buscar o bem comum. Quando se trata do meio ambiente, da questão
dos biomas, veja como é importante olhar o bem comum, não o bem de
uma empresa que, às vezes, vem de fora, se estabelece e leva os lucros,
mas o bem comum daquelas pessoas que ali moram, as populações
originárias daqueles que estão ali há mais tempo, a importância da
participação. Então hoje nós vemos que a Constituição de 88 estabeleceu
os conselhos paritários, mas infelizmente eles têm tão pouco valor. O
princípio da subsidiariedade, os níveis da sociedade precisam ter poder
de ação e de participação. Por exemplo, agora estamos vendo essas
reformas ainda esses dias aprovadas, assim, da noite para o dia. Qual
é a participação que a sociedade está tendo? Não há interesse nisso. O
princípio da destinação universal dos bens da criação. Os bens foram
criados para todos e não somente para alguns: água, terra, ar, e tudo
aquilo que existe. Quando a sociedade local, nacional ou mundial
abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos
nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir
indefinidamente a tranquilidade. Isto não acontece apenas porque a
desigualdade social provoca reação violenta de quantos são excluídos
do sistema, mas porque o sistema social e econômico é injusto na sua
raiz. Palavras do Papa Francisco, Evangelii Gaudium 59. Em junho, o
papa lançou a Encíclica Laudato Si, um documento que tem sido tão
bem considerado em vários lugares do mundo e também entre nós aqui
no Brasil e no Maranhão. Aqui eu cito só alguns pontos de uma forma
bem rápida da Laudato Si, Encíclica do Papa Francisco. Primeiro diz o

Papa: “Nada no mundo nos vem diferente. Se eu vou destruindo as
matas, a terra, os biomas, isso tem interferência no nosso modo de
viver”. O outro ponto importante da Laudato Si é que o centro de toda
natureza é a pessoa humana, chamada a cuidar da casa comum com
amor e responsabilidade. O Papa ainda nos mostra que tudo está
estreitamente interligado no mundo e que precisamos dar atenção
especial aos pobres. Nos projetos de desenvolvimento, aliás, de
crescimento econômico, onde é que ficam os pobres? E no Maranhão,
onde é que estão os pobres dentro dos projetos? Quando muito, estão
lá nas periferias. Aqui a gente compara a parte tão bonita de 40 anos
para cá do Maranhão e essas grandes periferias da nossa cidade, assim
vemos onde é e o que está acontecendo com os pobres. O estado do
Maranhão recebeu uma riqueza imensa com os vários biomas nele
presentes, mas o que tem acontecido nessas últimas décadas, em nome
de que e em nome de quem alguns projetos estão sendo priorizados e
levados à frente? O que nos diz a realidade social do nosso estado?
Vocês que estão aqui, vocês conhecem mais profundamente essa
realidade, eu só tenho dois anos aqui no Maranhão, não se faz necessário
destacar pontos que chocam não só para nós que estamos aqui no
Maranhão, mas para o Brasil inteiro. Quando me perguntam: onde é
que você está trabalhando? No Maranhão, e aí, logo, logo, a gente vê
que os olhos ficam arregalados por causa da realidade social. Aquilo
que foi retratado em uma determinada campanha de governo do estado
por Glauber Rocha, em um filme, a realidade pouco mudou de 1966
para cá. É só olhar o vídeo e o que ele fez com toda a arte dele,
mostrando a situação em muitos lugares do interior hoje e das periferias.
Então o que a campanha da fraternidade nos propõe, e aqui já vou
encerrando, ela nos pede primeiro conhecer melhor o que é próprio de
cada bioma, pois isso é de grande relevância para que possamos saber
respeitar os processos da natureza e, ao mesmo tempo, saber intervir
em benefício do bem comum com base naquilo que nos pede a Campanha
da Fraternidade, que cultivar e guardar a criação e, então, conhecer. No
lançamento bem festivo que foi feito, a professora, esqueci o nome
dela aqui, ela é professora da Universidade Federal do Maranhão, ela
fez uma exposição belíssima sobre os biomas do Maranhão. O segundo
ponto importante que nos pede a Campanha da Fraternidade é
despertar o interesse e a consciência das pessoas sobre cada bioma que
constitui o nosso estado e lutar por sua preservação, daí também a
importância desta sessão solene aqui na Assembleia. Tomar consciência
dos vários aspectos da atual crise ecológica, com o objetivo de assumir
os melhores frutos da pesquisa científica atual disponível, deixar se
tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso
ético e espiritual que vem sendo seguido. O que nos pede a Campanha
da Fraternidade? Buscar as raízes da situação atual. Se sofrem indígenas,
outras populações originárias aqui no Maranhão, se sofrem quilombolas.
Por quê? Qual a razão? A versão que nossa cultura trouxe é para que
índio precisa de terra se ele não trabalha? Essa é uma cultura colonialista,
dominadora e que quer somente tomar essas terras que aí estão e que
não são nossas, primeiro são deles, pois aqui quando chegaram
franceses, portugueses ou holandeses eles já existiam, eles já estavam
aqui. Propor uma ecologia que nas suas várias dimensões integre o
lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e suas relações
com a realidade que o rodeia. Que todo o projeto e aqui como seria
bonito se esta Assembleia Legislativa pudesse levar isso adiante. Eu
sei que unanimidade é difícil, mas pelo menos a sua maioria ao examinar
um projeto ia perguntar assim: É só crescimento econômico ou é
desenvolvimento integral que protege as pessoas que ali vivem, que ali
moram? Estar atento ao sentido de que desenvolvimento integral não
pode ser reduzido a crescimento econômico. E como vou dizer agora a
última parte, eu pediria que você pudesse retomar o refrão da Campanha
da Fraternidade. Incentivar e assumir a descoberta da proposta de um
novo estilo de vida diante da cultura do consumo e do descartável.
Então, essa cultura está muito forte hoje, mas nós precisamos pregar a
cultura, um novo estilo de vida que nos faz preservar isso que Deus
fez com tanto carinho que nos entrega e que, às vezes, o que nós
fazemos é devastar. Então agradecendo mais uma vez em nome da
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arquidiocese a esta Casa, Assembleia Legislativa do Maranhão.
Agradecendo ao Deputado Bira do Pindaré, por esta proposta
importante. Eu os convidaria para que pudéssemos cantar o refrão: da
Amazônia até os Pampas, dos Cerrados aos Manguezais, chegue a ti o
nosso canto pela vida e pela paz.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Muito obrigado pelas palavras ao Dom
Esmeraldo que trouxe essa grande contribuição. Quero registar a
presença do Deputado Eduardo Braide, do Deputado Fernando Furtado
e também do professor Roberto Mauro Gurgel, nosso mestre que está
ali acompanhando a nossa sessão. Vou passar a palavra agora ao Padre
Crizantônio da Conceição, coordenador Arquidiocesano de Pastoral
em São Luís do Maranhão.

O SENHOR PADRE CRIZANTÔNIO DA CONCEIÇÃO -
Bom dia a todos e a todas aqui presentes, em especial, ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Bira do Pindaré, autor do Requerimento e Presidente
dessa Sessão Solene. Ao Reverendíssimo Dom Esmeraldo Barreto de
Farias Bispo Auxiliar, da nossa Arquidiocese de São Luís do Maranhão,
representando aqui o Arcebispo e toda nossa Arquidiocese. E saudar
aqueles que fazem parte da Igreja Católica e que estão aqui também
nos acompanhando de diversas Pastorais, de alguns movimentos, de
alguns grupos que estão aqui conosco. Também o nosso Reitor da
Faculdade Católica, Padre Abrahão Colins. Para nós da Arquidiocese
de São Luís é sempre uma alegria grande estar aqui apresentando a
Campanha da Fraternidade, provocando assim os nossos
representantes, os nossos parlamentares para abraçarem conosco a
reflexão da Campanha da Fraternidade todos os anos. E acredito que
quanto mais pessoas da Sociedade Civil Organizada juntarem as mãos,
unirem as forças, mais nós conseguiremos chegar longe naquilo que
propõe a CNBB de reflexão da campanha da fraternidade de todos os
anos. Este ano de 2017, a Campanha da Fraternidade segue na mesma
linha de reflexão do ano passado de 2016, que tinha com temática Casa
Comum nossa responsabilidade. E este ano a CF nos provoca para
trabalhar a preservação do meio ambiente de modo muito particular,
lutando pela preservação dos biomas que existem no nosso Brasil, dos
seis biomas. Antes de mais nada, eu gostaria somente de  relembrar o
que significa um bioma. É um conjunto de vida constituída pelo
agrupamento de tipos de vegetações contínuas e identificáveis em escala
regional com condições geoclimáticas similares e história compartilhada
de mudança, o que resulta em uma diversidade biológica própria. E
vendo este conceito de bioma, vendo aquilo que já foi destruído no
nosso Brasil em cada um dos biomas, aqui no nosso Estado do
Maranhão, por exemplo, temos a presença forte e predominante de
dois biomas, o bioma Amazônia, que está quase totalmente destruído,
pegando ali a diocese de Zé Doca, diocese de Pinheiro, diocese de
Viana, diocese de Imperatriz, grande parte desta destruição para a
plantação de pastos para gados, para animais, outra parte para a
plantação de eucalipto e talvez uma grande parte também para a
exploração de madeira, destruindo, assim, quase totalmente este bioma
Amazônia. E no restante do nosso Estado do Maranhão, presente o
bioma cerrado, que também está sendo destruído para ser trabalhada a
cultura do agronegócio. Esta campanha da fraternidade é uma convocação
dos cristãos para fazer com que o que esta na palavra de Deus, no
capítulo 2 do livro Gêneses, capítulos 01 e 02, onde narra ali a criação,
onde Deus criou tudo perfeito, tudo muito bom, Deus viu que tudo era
muito bom e entregou nas mãos do homem e da mulher, para que
pudessem cultivar e guardar a criação, não destruir, cultivar. Hoje seria
interessante nos perguntarmos: daquilo que Deus entregou nas mãos
do homem e da mulher para cultivar, o que ainda existe, o que ainda
resta daquilo que Deus nos deu? Precisamos nos perguntar, qual o
destino nós estamos dando a estas riquezas e qual Brasil nós queremos
deixar, qual Maranhão nós queremos deixar, qual cidade nós queremos
deixar para as gerações futuras? Se nós destruirmos aquilo que temos
hoje, no futuro não terá para as nossas futuras gerações. E é bom

relembrar também qual é o objetivo geral da campanha da fraternidade
deste ano de 2017. Em primeiro lugar, cuidar da criação, de modo
especial, dos biomas que existem no Brasil, que são os dons de Deus,
e depois promover relações fraternas com a vida e com cultura dos
povos existentes em cada bioma. Tudo isso à luz do evangelho, à luz
da palavra de Deus. E para isso nós precisamos fazer com que tenhamos
um conhecimento mais aprofundado de cada bioma, das suas belezas,
de seus significados, da importância para a vida no planeta de cada um
deles, particularmente da sua importância para o povo brasileiro. E eu
acredito que quanto mais nós trabalharmos a reflexão, a conscientização,
talvez  essa  seria  a  palavra  mais forte  que deveríamos  trabalhar,
conscientização de  todas  as  pessoas  para  o cuidado dos biomas, o
cuidado da  natureza,  nós conseguiremos  chegar  com mais força para
colocar  na prática  a Campanha  da  Fraternidade. Devemos nos
conhecer melhor e nos comprometer com as populações originárias
que, às vezes, nós em vez de conhecer, de ajudar, nós criamos
preconceitos com relação a essas populações. Conhecer seus direitos,
sua pertença ao povo brasileiro, respeitando, assim, a sua história,
suas culturas, seus territórios e seu modo específico de viver. Não ficar
só naquela concepção de que índio é preguiçoso, de que negro é isso e
aquilo. Reforçar o compromisso com a biodiversidade, com o solo,
com a água, nossas paisagens e o clima variado e rico que abrange o
chamado território brasileiro.  Compreender o impacto das grandes
concentrações populacionais sobre o bioma em que nós estamos
inseridos não é só a gente tentar trabalhar a preservação sem ter um
conhecimento aprofundado daquilo que existe e das consequências da
agressão que estamos fazendo, manter a articulação com igrejas, com
organizações da sociedade civil, centros de pesquisas e todas as pessoas
de boa vontade que querem a preservação das riquezas naturais e o
bem estar do povo brasileiro e também comprometer as autoridades
públicas.  E esta acredito que é uma das razões de estarmos aqui nesta
Casa, comprometer as autoridades públicas  para assumirem a
responsabilidade sobre o meio ambiente e a defesa  destes povos que
existem em cada um dos biomas. Também contribuir para a construção
de um novo paradigma econômico ecológico que atenda as necessidades
de todas as pessoas e famílias, respeitando, assim, a natureza.
Compreender o desafio da conversão ecológica a que nos chama o Papa
Francisco, bem lembrado por Dom Esmeraldo, no documento “Laudato
Si” e a sua relação também, e com este espírito quaresmal, que nos
provoca para uma conversão pessoal, uma mudança de mentalidade e
uma mudança de atitude. Se a gente conseguir fazer com que a
consciência do nosso povo, a consciência das nossas autoridades
públicas sejam bem mais trabalhadas sobre a preservação dos biomas,
eu acredito que iremos começar a fazer a mudança acontecer de fato e
de direito. O insistente apelo que a igreja faz à penitência, à conversão
se apresenta na dinâmica de uma sóbria  alegria alimentada também
pela esperança. Nós trabalhamos agora no período da quaresma
preparando as celebrações da Páscoa, tempo de oração, tempo de
jejum, tempo de partilhas de bens, mas, sobretudo, tempos de gestos
solidários, de atenção misericordiosa, principalmente com os pobres e
também é o tempo de cuidado com a criação. A Campanha da
Fraternidade quer ajudar a construir uma cultura de fraternidade,
apontando os princípios de justiça, denunciando as ameaças e violações
da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. A vida
fraterna é a síntese do Evangelho e testemunha a nossa dignidade de
filhos e filhas de Deus. Nós sabemos que o tempo forte da Campanha
da Fraternidade é o tempo da Quaresma, que contribui para vivenciar
a espiritualidade pascal, capaz de gerar a conversão pessoal, comunitária
e social, no entanto, a Campanha da Fraternidade não termina quando
se encerra o tempo da Quaresma, ela continua até chegar outra Campanha
da Fraternidade e se não conseguir resolver ou mudar a realidade de que
estamos refletindo, ela continua para toda a vida. Nesta perspectiva, a
Campanha da Fraternidade auxilia o nosso povo no processo de
conversão e também no testemunho de fé na relação com as pessoas e
no cuidado com a criação. Dom Esmeraldo já lembrava que a Campanha
da Fraternidade se preocupa, desde a década de 70, com temáticas
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voltadas para a questão socioambiental. Eu só gostaria além daqueles
temas que Dom Esmeraldo relembrou, lembrar-se de 1979, quando a
Campanha da Fraternidade trouxe como tema: Por um Mundo Mais
Humano e como lema: Preserve o que é de todos. Se a Igreja desde
1979 está se preocupando com estas questões socioambientais e
também com temáticas em relação à vida dos nossos povos, é sinal de
que a coisa ainda não melhorou, está é piorando. E por isso que está se
batendo nesta tecla para tentar mudar a mentalidade, mudar a postura,
mudar as atitudes do nosso povo. Nós vemos que lá no livro do Gênesis,
o mundo foi criado por Deus, é obra de Deus, desejada por ele com
muito amor. E por meio do pecado entra o rompimento da relação do
homem e Deus e com isso vai fazendo com que as três relações que
existem entre o homem e Deus, entre o homem e a coisa criada, entre o
homem e o seu próximo seja afetada, e assim vai comprometendo o
andamento da sociedade, o cuidado com a natureza e todas as situações
que possam contribuir para uma vida mais digna para o nosso povo. E
a gente vê também no Evangelho que a encarnação do filho de Deus,
nos revela que Deus deseja salvar o mundo, tudo é Dele, por Ele e para
Ele. Em Cristo é restabelecida e elevada a plenitude a relação entre o
homem e Deus, a ação de Deus, é primeira e decisiva, tudo vem de
Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo. Ele sempre amou a
humanidade e morreu para salvá-la. E, por isso, a criação precisa ser
renovada e nela a humanidade redimida habitará. Ela será libertada da
escravidão da corrupção em vista da liberdade que é a Glória dos filhos
de Deus. A criação libertada e apresentada no livro do Apocalipse, por
meio da imagem da Jerusalém celeste. E esta é a nossa grande luta para
tentar fazer com que aquilo que está sendo destruído seja resgatado,
seja recuperado pela nossa consciência. E agora para concluir, só dizer
aquilo que a Arquidiocese de São Luís, vem fazendo desde outubro do
ano passado para tentar fazer com que esta conscientização do nosso
povo, este engajamento na luta em defesa dos biomas, em defesa da
vida aconteça de fato. Desde o ano passado, no mês de outubro, lá na
cidade de Bacabal, nós tivemos uma formação tendo a presença de 10
delegados de cada Diocese, são 12 dioceses do Maranhão e de lá viemos
com a nossa equipe de campanha da Arquidiocese de São Luís, tem
representantes aqui da equipe de campanha, fomos a cada uma das 10
foranias da nossa Arquidiocese. Fazer o repasse da Campanha da
Fraternidade, fazer a provocação do nosso povo, para se preocupar
com a defesa da casa comum, a proteção o cultivo da criação que Deus
entregou em nossas mãos. Depois fomos também até as escolas, algumas
entidades, Associações. Quem foi nos procurando nós tentamos fazer
com que a formação, a reflexão chegasse até lá, fizemos uma abertura
solene no Ginásio Castelinho, fizemos também nas foranias, nas
Paróquias e em algumas entidades da Igreja para tentar alcançar a maior
quantidade possível de pessoas para se tornarem multiplicadoras desta
reflexão. Com todo este trabalho, nós conseguimos alcançar quase 10
mil pessoas e se cada um assumir esta responsabilidade de cuidar da
criação, com certeza, nós teremos um mundo melhor no futuro e a
parceria com as autoridades públicas eu acredito que vai ser uma força
grande neste trabalho de preservação e de recuperação daquilo que
estamos destruindo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Muito obrigado ao padre Crizantônio. Eu
quero registrar também presenças do padre Abraão que nos acompanhou
aqui, do JJ liderança comunitária e também Vanessa Tavares que integra
a equipe da Vale do Rio Doce. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos
concluir nossa Sessão Solene com mais uma participação da cantora
Dorivã, que vai nos abrilhantar na sua voz, acompanhada do violinista
Gil Barros. Então, nada mais havendo a tratar, eu quero agradecer a
presença de todos, especialmente de Dom Esmeraldo e também do
Padre Crizantônio que trouxeram essa reflexão para nós, a presença de
cada um de vocês, dizer que a campanha prossegue. A Campanha da
Fraternidade é feita por sucessivos atos e momentos que intensificam
essa reflexão, como um fator permanente de mudança de atitude e de
postura diante dos desafios que estão postos para a humanidade. E,

nesse caso em especial, a questão ecológica, a questão ambiental. É um
dever de todos nós enquanto cidadãos, mas, acima de tudo, enquanto
cristãos. Cristão tem o dever dobrado, porque, além de cidadãos tem a
fé e tem a consciência é de que nós precisamos testemunhar de forma
viva e permanente tudo Aquilo que Jesus Cristo nos trouxe pelo seu
testemunho vivo como filho de Deus e salvador de todos nós. Portanto,
eu agradeço a presença. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão. Muito obrigado.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS E 20 MINUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI PONTES – PRESIDENTE, em exercício
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ROBERTO COSTA

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

009/2017  – que INSTITUI no Estado do Maranhão o Programa Jovem
Consciente, que tem por objetivo a Educação para o exercício da
Cidadania.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR:  Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 063/

2017 – DENOMINA “Maternidade Estadual Lindonésia Dourado”, a
Maternidade Estadual, localizada no Município de Colinas/Ma, e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATOR:  Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO,  em 02 de Maio  de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 045 /2017

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 066/2016,
de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a gestão
da fauna silvestre brasileira e exótica no âmbito do Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 097/2016, o Governador do Estado, expõe as
razões do veto parcial, destacando que se torna prudente vetar os arts.
6º a 9º, 17, inciso I, do § 1º, do art. 21, incisos I e II, do art. 23, 31, 32,
35, 37, 44, 45 e seus parágrafos, arts. 46 ao 67, 92 ao 116 e 120,
considerando-os incompatíveis com o inciso V do art. 43 da
Constituição Estadual, os arts. 61, § 1º, II, b, e 63, I, da Constituição
Federal.

É o relatório.
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No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 097/2016 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do Veto Parcial ao Projeto de Lei
Ordinária nº 066/2016, considerando-o, parcialmente, inconstitucional.

Corretamente foi destacado que os dispositivos
mencionados do projeto lei violam dispositivos constitucionais.

A redação constante nos arts. 6º a 9º, 17, inciso I do § 1º do art.
21, incisos I e II do art. 23, 31, 32, 35, 37, 46 a 67 e 92 a 116 da
proposição em análise traz matérias de iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo, conforme previsão do art. 43, V da Constituição
Estadual e do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal, visto que os
dispositivos do projeto de lei dispõem sobre atribuições das Secretarias
de Estado e também sobre o exercício do poder de polícia pela
Administração Pública.

Além disso, os dispositivos constantes nos arts. 44 e 45, com
parágrafos, que utilizam expressões “torneios” e “campeonatos”, são
inconstitucionais nos termos previstos no julgamento da ADI nº 4.983-
CE (STF), no qual ficou sedimentado o entendimento restritivo a
respeito de eventos envolvendo animais, resguardando a disposição
constitucional contida no art. 225, VII da Constituição Federal.

Por fim, é inconstitucional dispositivo legal, de iniciativa do
Legislativo, que preveja prazo para o Executivo regulamentar a
mencionada lei, visto que afronta o princípio constitucional da
Separação dos Poderes (independência e harmonia) contido no art. 2º
da Constituição Federal. Assim, o art. 120 do projeto em análise deve
permanecer também com o veto.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que, as matérias tratadas nos dispositivos, ora vetados,
padecem de inconstitucionalidade formal.

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei nº 066/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei nº 066/2016, nos termos do voto da relatora.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 101 /2017

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

legalidade do Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 232/2016, de
autoria do Senhor Deputado Antônio Pereira, que acrescenta o inciso
VII ao art. 14 da Lei nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que dispõe sobre
a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento
Integrado de Recursos Hídricos.

Na Mensagem nº 232/2016, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
contrariedade ao interesse público e da incompatibilidade com a
disciplina estampada no art. 225 da Constituição Federal.

Quanto ao interesse público, o Governador mencionou que:
“substancialmente, o inciso e os parágrafos acrescidos não se referem
a essas hipóteses de suspensão de outorga, fato que afasta a tão
relevante e necessária compatibilidade lógica exegética que deve sempre
nortear os textos normativos de um modo geral, a fim de se evitar a
incidência de imbróglios ou equívocos interpretativos no momento da
aplicação da lei”.

Quanto à constitucionalidade, o Chefe do Executivo destacou
que “a proposta, ao possibilitar o uso de lençol freático para fins de
irrigação na agricultura e na pecuária sem a devida outorga, o projeto
não se coaduna com o disposto no art. 225 da Constituição Federal, o
qual impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o
meio ambiente devidamente equilibrado para as presentes e futuras
gerações”.

É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 011/2017 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 232/2016, considerando-o contrário ao interesse público e
inconstitucional.

Quanto ao veto político (contrariedade ao interesse
público) convém destacar que o mesmo guarda uma margem de
discricionariedade do Chefe do Executivo, cabendo à Casa Legislativa
ponderar se prospera ou não o destacado, quanto ao aspecto da
necessidade de “outorga d’água”.

No tocante ao veto jurídico (inconstitucionalidade formal),
destaca-se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional,
posto que o art. 225 da Constituição Federal determina que “Todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações”.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 232/2016, por estar eivado de
inconstitucionalidade e ser contrário ao interesse público, nos
termos apresentados nas razões do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 232/2016, nos termos do voto do relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 113/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 073/2017, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade Pública a Companhia
Folclórica e Cultural Encanto do São Cristóvão, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover e desenvolver a
cultura, como meta principal, bem como promover a defesa da saúde e
assistência médica e social.

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 073/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 115/2017

RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de
parecer, o Projeto de Lei nº 082/2017, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Loteamento Renascer, com sede e foro no Município de
São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

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

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades lutar pelas melhorias das
condições políticas, sociais e econômicas do Bairro, bem como
desenvolver projetos como Poderes Púbicos e agentes sociais
prioritários, em luta pela construção da cidadania.

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 082/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 117/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 066/2017, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública a Comunidade Servos
do Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede e foro no Município
de Codó, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades desenvolver ações que visem a
proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice.

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

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

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

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

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 066/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 118/2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 059/2017, de
autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade na marcação de exames e consultas para pessoas com
mais de 60 anos nas Unidades de Saúde Públicas pertencentes ao
Governo do Estado do Maranhão no máximo de 7(sete) dias.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha
essencialmente sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo,
como é o caso em análise desta proposição.

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo, no caso específico, as
Unidades de Saúde pertencentes ao Governo do Estado.

Nesta linha, segue decisão do STF:
“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia

Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria
de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele
Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do chefe do
Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a organização
administrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e
funcionamento da administração estadual, quando não importar
aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe
do Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício de
iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim Barbosa,
julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-2007.)

Assim, não se admite que a iniciativa de projeto de lei
que, de alguma forma disponha sobre organização administrativa
do Poder Executivo, seja de membro do Legislativo.

De outro lado, há quebra do princípio constitucional da
separação dos poderes (parágrafo único, do art.6º, da CE/89), nos
casos em que o legislador, a pretexto de legislar, pratica, ato de gestão
executiva, administra, configurando-se, portanto, desrespeito à
independência e harmonia entre os poderes, caso em espécie.

Ademais, a Carta Magna estabelece e protege o princípio da
separação dos poderes, como forma de preservar a democracia.

Complementarmente, sugerimos que o autor da propositura
apresente indicação ao Governador do Estado, para que o mesmo
proponha o projeto de lei em análise, a fim de dar o correto seguimento
ao processo legislativo, e, assim, não conter vícios que o invalide.

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

059/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 059/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 119/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 076/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Estabelece a
obrigatoriedade de realização do exame de oximetria de pulso em todos
os recém-nascidos.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as maternidades e os
estabelecimentos hospitalares congêneres no Estado do Maranhão
ficam obrigados a realizar o exame de oximetria de pulso em recém-
nascidos.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 9.889, de
19 de agosto de 2013, que obriga a realização do “Teste do
Coraçãozinho” (exame de oximetria de pulso) em todos os recém-
nascidos nos berçários das Maternidades do Estado do Maranhão.
Nota-se que o Projeto de Lei, ora sob exame, possui a mesma essência
da Lei acima citada.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro
com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DA RELATORA:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de

Lei nº 076/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido
(Lei Ordinária nº 9.889, de 19 de agosto de 2013).

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 076/2017, nos
termos do voto da relatora.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 120/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 033/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
“Disque Denúncia de Maus-Tratos aos Animais”, no âmbito do Estado
do Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha
essencialmente sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo,
como é o caso em análise desta proposição.

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

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

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

Nesta linha, segue decisão do STF:

“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição
à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria,
são de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis
que versem sobre a organização administrativa do Estado,
podendo a questão referente à organização e funcionamento
da administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-
2007.)

Assim, não se admite que a iniciativa de projeto de lei
que, de alguma forma disponha sobre organização administrativa
do Poder Executivo, seja de membro do Legislativo.

De outro lado, há quebra do princípio constitucional da
separação dos poderes (parágrafo único, do art.6º, da CE/89), nos
casos em que o legislador, a pretexto de legislar, pratica, ato de gestão
executiva, administra, configurando-se, portanto, desrespeito à
independência e harmonia entre os poderes, caso em espécie.

Ademais, a Carta Magna estabelece e protege o princípio da
separação dos poderes, como forma de preservar a democracia.

Complementarmente, sugerimos que o autor da propositura
apresente indicação ao Governador do Estado, para que o mesmo
proponha o projeto de lei em análise, a fim de dar o correto seguimento
ao processo legislativo, e, assim, não conter vícios que o invalide.

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

033/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 033/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 121/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 030/2017 de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui o
Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser
desenvolvido em escolas públicas, no âmbito do Estado do Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha
essencialmente sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo,
como é o caso em análise desta proposição.

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
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continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo, no caso específico, as
escolas públicas.

Nesta linha, segue decisão do STF:

“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição
à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria,
são de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis
que versem sobre a organização administrativa do Estado,
podendo a questão referente à organização e funcionamento
da administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-
2007.)

Assim, não se admite que a iniciativa de projeto de lei
que, de alguma forma disponha sobre organização administrativa
do Poder Executivo, seja de membro do Legislativo.

De outro lado, há quebra do princípio constitucional da
separação dos poderes (parágrafo único, do art.6º, da CE/89), nos
casos em que o legislador, a pretexto de legislar, pratica, ato de gestão
executiva, administra, configurando-se, portanto, desrespeito à
independência e harmonia entre os poderes, caso em espécie.

Ademais, a Carta Magna estabelece e protege o princípio da
separação dos poderes, como forma de preservar a democracia.

Complementarmente, sugerimos que o autor da propositura
apresente indicação ao Governador do Estado, para que o mesmo
proponha o projeto de lei em análise, a fim de dar o correto seguimento
ao processo legislativo, e, assim, não conter vícios que o invalide.

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

030/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 030/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 123/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2017,

apresentado pela Senhora Deputada Nina Melo, que concede o Título
de Cidadã Maranhense a Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda.

 Consta na Justificativa, que a homenageada a “Senhora Lenilce
Maria Sá Fortes nasceu em 06 de setembro de 1947, no Município de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, e é casada com Mercial Lima
de Arruda, atual Prefeito de Grajaú- Maranhão. Se conheceram na

Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, onde cursou
economia doméstica. Em 1971, ao mudar-se para o Maranhão, prestou
concurso para a Secretaria Estadual de Educação, onde logrou êxito
e se manteve na função até 1980, quando então se mudou com sua
família para o Munícipio de Grajaú. Em Grajaú, desenvolveu ações
na área social que impeliram a se lançar candidata a prefeita durante
o pleito municipal em 1992, alcançando a vitória e sendo empossada
para o mandato de 1993 a 1996. É uma amorosa mãe de família que
dedica sua vida de maneira solidaria ao povo de Grajaú”.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 017/2017, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 017/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 124 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 067/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Institui o “Dia do Profissional de
Eventos no Maranhão”, a ser comemorado no dia 30 de abril.

Segundo a Justificativa, a referida data comemorativa é uma
forma de reconhecer a dedicação e empenho destes profissionais, que
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muito contribuem para o progresso e desenvolvimento do Estado do
Maranhão e do Brasil.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

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

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

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

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:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 067/2017, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 067/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide

Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  125/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 070/2017, de autoria

do Senhor Deputado Eduardo Braide, que 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.

O presente Projeto visa alterar a Lei 10.289/15 que Estabelece
Diretrizes para Regime Assistencial Especial de Emprego e Renda às
mulheres vítimas de violência conjugal no Estado do Maranhão,
acrescentando o inciso II ao art. 2º.

Em apertada síntese é o relatório,
O presente Projeto visa incluir o inciso II ao art. 2º da Lei

10.289/15 com a seguinte redação: “destinar, através dos órgãos
competentes, até 20% (vinte por cento) dos encaminhamentos mensais
para vagas de empregos formais”

Nota-se que o Projeto não está tratando de matéria relacionada
ao direito do trabalho, está apenas prevendo que os órgãos públicos
estaduais na área de direcionamento ao emprego” deverá destinar até
20% dos encaminhamentos para concorrerem as vagas as mulheres
vítimas de violência doméstica.

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

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

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

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual. Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim estabelecendo uma cota para mulheres
vítima de violência doméstica de até 20% para os encaminhamentos
relacionados a concorrência de vagas de emprego.

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

No tocante a técnica legislativa há a necessidade de algumas
alterações, pois conforme a Lei Complementar n° 115/08 é proibido o
aproveitamento de dispositivo vetado, vejamos:

“Art. 11 - A alteração da lei será feita:
III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio
texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo
novo, observadas as seguintes regras:
b) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo
revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça, de execução
suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo
Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação,
seguida da expressão “revogado”, “vetado”, “declarado
inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
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Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça”, ou “execução
suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da
Constituição Federal”;

Então, por isso sugerimos que o inciso II passe a ser renumerado
como inciso IV. Também como objetivo de deixar mais claro o dispositivo
sugerimos a seguinte redação com inclusão da palavra ‘concorrerem’:

“IV – destinar, através dos órgãos competentes, até 20%
(vinte por cento) dos encaminhamentos mensais para
concorrerem as vagas de emprego formais.”

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

nº 070/2017 com as alterações acima sugeridas.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 070/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 129/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 072/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a criação da “Semana
para sensibilização e defesa da educação inclusiva de alunos com
necessidades educacionais especiais”, no ensino público e privado do
Estado do Maranhão.

A semana de que trata a proposição de Lei, passará a ser
comemorada, anualmente, na última semana do mês de abril, no ensino
público e privado do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de Lei, a Semana para
sensibilização e defesa da educação inclusiva de alunos com
necessidades educacionais especiais, tem por objetivos: defender os
direitos dos alunos com necessidade de Educação Inclusiva;  assegurar
a consolidação da educação inclusiva; combater a discriminação e a
intolerância; promover o respeito à diversidade; promover campanhas,
seminários, palestras, trazendo profissionais na área da saúde, educação
e jurídica para amplo debate com a comunidade e pessoas com
deficiência. 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 072/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 130/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Inclui as “Procissões Históricas do
Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizadas pela Forania Nossa
Senhora da Vitória”, no Calendário Turístico e Religioso do Estado do
Maranhão.

Nos termos do presente projeto de Lei, ficam incluídas no
Calendário Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, as Procissões
Históricas do Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizadas pela
Forania Nossa Senhora da Vitória. A Forania Nossa Senhora da Vitória,
área pastoral da Arquidiocese de São Luís, compreende 04 (quatro)
paróquias instaladas no centro da cidade, a saber: Paróquia Nossa
Senhora da Vitória (Catedral Metropolitana), Paróquia Nossa Senhora
dos Remédios, Paróquia São João Batista (que compreende também as
Igrejas de Sant’Anna e São Joaquim, e de Santo Antônio), Paróquia
São José do Desterro e São Pantaleão. 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:
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“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 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 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 065/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 131/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 005/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Raimundo Cutrim, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” à Excelentíssima Senhora Letícia Oliveira Milhomem Gama,
Delegada de Polícia Civil do Estado do Maranhão, titular da Delegacia
Especial da Mulher de Balsas/MA, pelo profícuo trabalho realizado a
frente daquela Delegacia especializada.

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

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DA RELATORA:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 005/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 005/2017, nos termos do voto da

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente, em exercício.
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 132 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº009 /2017, de autoria

da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui no Estado do
Maranhão a Semana Jovem Consciente, que tem por objetivo a
educação para o exercício da cidadania e dá outras providências .

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

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

Lei nº 009/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 009/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 02 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes – Presidente, em exercicio
Deputado Roberto Costa- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Vinicius Louro

PROJETO DE LEI Nº 009 / 2017

Institui no Estado do Maranhão a Semana Jovem
Consciente, que tem por objetivo a educação para
o exercício da cidadania e dá outras providências.

Art. 1º. Fica instituída a Semana Jovem Consciente, que tem
por objetivo a educação para o exercício da cidadania, visando incentivar
a participação democrática da juventude, a ser realizada, anualmente,
na segunda semana do mês de agosto, direcionada aos estudantes do
Ensino Médio, funcionários e professores da Rede Pública e Privada
de Educação do Estado do Maranhão.

Art. 2º. A campanha de que trata a presente lei constará no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, na qual serão
realizadas atividades informativas sobre o funcionamento dos Poderes
Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e do Órgão do
Ministério Público, bem como dos demais órgãos públicos integrantes
da Administração Pública Federal e Estadual, além de fornecer conceitos
de política, cidadania, democracia, entre outros.

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