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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/05/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO FÁBIO BRAGA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.05.2017 – QUARTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 330/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, REQUER QUE,
APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISPENSADO OS
INSTERSTÍCIOS DO PROJETO DE LEI Nº 104/2017, DE MINHA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – ISSQN, A FIM DE QUE SEJA
DISCUTIDO E VOTADO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DE
LOGO CONVOCADA, A REALIZAR-SE APÓS A PRESENTE
SESSÃO.

2. REQUERIMENTO Nº 333/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 070/2017, 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.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO N º 327/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE OS
ENDEREÇOS DAS 303 ESCOLAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS
ATÉ O FINAL DE 2018 NO MARANHÃO, DE ACORDO COM A
PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO.
SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA INFORMADO QUANTAS
DESSAS ESCOLAS JÁ FORAM ENTREGUES, BEM COMO O
LOCAL DE FUNCIONAMENTO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

4. REQUERIMENTO N º 328/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS 574 ESCOLAS REFORMADAS
OU QUE ESTEJAM EM PROCESSO DE REFORMA COM PRAZO
DE CONCLUSÃO ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017, DE ACORDO
COM A PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO
DO MARANHÃO. SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA
ESPECIFICADO O TIPO DE REFORMA QUE FOI/ESTÁ SENDO
REALIZADA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR A
PEDIDO DO AUTOR.

5. REQUERIMENTO N º 331/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR

EXTENSIVA AOS FAMILIARES, DO SENHOR IVANILDO
PEREIRA COSTA, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO,
OCORRIDO NO DIA 05 DE MAIO.

6. REQUERIMENTO N º 332/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 25, 26, E
27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 10/05/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 105/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Pais e Amigos do Residencial Turiúba I, II, III, IV, V, VI,
VII.

2. PROJETO DE LEI Nº 106/17, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que Dispõe sobre a informatização da
carteira de vacinação no Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 100/17, enviada pela Mensagem

Governamental Nº 021/17, que Institui o Programa Estadual “Mais
Alfabetização” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 101/17, enviada pela Mensagem
Governamental Nº 022/17, que Cria o Sistema de Bibliotecas Públicas
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Senhor

Deputado Stênio Rezende, que considera de Utilidade Pública a
Associação Movimento Unificado de Desenvolvimento da Área do
Remanso (M.U.D.A.R), de Santa Inês – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 103/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que considera de Utilidade Pública a Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP INSTITUTO
COELHO NETO.

3. PROJETO DE LEI Nº 104/17,  de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre retenção e
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, nos contratos firmados pela Administração Pública Estadual e
dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  09/05/17.

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

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

Levi Pontes.
Segundo Secretário Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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 DR. LEVI PONTES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 105 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Pais e Amigos do Residencial Turiúba I, II, III, IV,
V, VI, VII.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos do Residencial Turiúba I, II, III, IV, V, VI, VII, com sede
e foro no município de São José de Ribamar - MA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 106 / 17

Dispõe sobre a informatização da carteira de
vacinação no Estado do Maranhão.

Artigo 1º – É criado o sistema de Carteira Eletrônica de
Vacinação com  informações quanto ao atendimento das crianças, jovens
e adultos que vierem a ser vacinados.

Parágrafo único – Os dados referentes à vacinação,
conjuntamente com os procedimentos utilizados atualmente, deverão
ser salvos eletronicamente em um banco de dados com acesso em
todos os postos de saúde do Estado.

Artigo 2° – É de responsabilidade da Secretaria de Estado da
Saúde - SES, em conjunto com as secretarias municipais de saúde, a
criação bem como a manutenção do sistema de infraestrutura necessária
para a informatização do sistema de vacinação.

Parágrafo único – As secretarias municipais de saúde deverão
alimentar o banco de dados com informações referentes às vacinações
realizadas a partir da data da vigência da presente Lei.

Artigo 3° – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Art. 4º - A presente Lei será regulamentada mediante decreto
do Governador, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua vigência.

Artigo 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de maio de 2017. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Líder do Governo

JUSTIFICATIVA

Este projeto tem a finalidade de solucionar vários problemas
causados pela forma pouco eficaz do atual cartão de vacina.

O cartão de vacinação contém informações muito importantes
que precisam ser guardadas por toda a vida. Mas o mau uso e o
armazenamento inadequado do cartão podem destruir essas
informações. Também existe o desgaste, a danificação e a perda, o que
pode acarretar mudanças significativas pela ação do tempo e por conta
do material pouco resistente.

Também pode haver problemas advindos de mudança de
município, dados ilegíveis e estragados, o que poderá ser evitado, caso
sejam salvos em um banco de dados eletrônico com o controle das
vacinas.

Visando acabar com esses problemas, este projeto tornará as
informações mais eficientes, evitando-se, assim, os incidentes já citados.

Na área da saúde, quanto mais se der formato digital às
informações do indivíduo, com a devida cautela, maior será a
probabilidade de melhoria da atenção básica.

É interessante citar que a perda ou danificação deste cartão
implica no aumento de gastos custeados pelo estado, pois a pessoa
que perdeu o cartão acaba perdendo junto com ele todas as informações
que constava, e com isso, acaba tomando vacinas que supostamente já
havia tomado, caracterizando assim, uso inadequado, colocando em
risco a saúde da população.

Visando acabar com esses problemas, este projeto tornará a
informatização dos dados que estarão expressos na nova carteirinha de
vacinação eletrônica, evitando assim, diversos problemas citados ao
longo do texto.

Em face de sua relevância, esperamos contar com o apoio das
senhoras Deputadas e dos senhores Deputados para a aprovação deste
projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de maio de 2017. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Líder do Governo

REQUERIMENTO Nº 330 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
dispensado os interstícios do Projeto de Lei nº 104/2017, de minha
autoria, que dispõe sobre retenção e recolhimento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a fim de que seja discutido e
votado na sessão extraordinária, de logo convocada, a realizar-se após
a presente sessão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 08 de
maio de 2017. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º
VICE-PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.05.17
EM: 09.05.17

REQUERIMENTO N° 331 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR extensiva aos familiares, pelo
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falecimento do IVANILDO PEREIRA COSTA, externando o mais
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia
05 de maio.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 9 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. 10.05.17
EM: 09.05.17

REQUERIMENTO N° 332 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 25, 26 e 27 de
abril do corrente ano, conforme Atestado Médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 08 de maio de 2017. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual - PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.05.17
EM: 09.05.17

REQUERIMENTO Nº 333 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n.º 070/
2017, que altera a Lei n.º 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MAIO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.05.17
EM: 09.05.17

INDICAÇÃO Nº 618 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica da
MA 014 que liga o município de Vitoria do Mearim ao município
de Matinha, totalizando 65 km (sessenta e cinco) quilômetros.

A MA 014 atualmente encontra-se com difícil tráfego para
veículos, considerando o precário estado de conservação que a mesma
se encontra, devido às chuvas, abriram inúmeras crateras o que tornou
o asfalto irregular, deixando a via com uma frágil locomoção e sem
segurança, em toda a sua extensão.

Além da importância da infraestrutura rodoviária e visando
uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores dos municípios
e regiões, a solicitação por meio desta Indicação, no trecho
aproximadamente de 65km que interliga tais municípios, vai beneficiar

as populações locais, gerando renda e avanços para a região, fazendo
uma boa ligação terrestre para todos que passam por ali.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o alto
índice de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos
e obtenção de um trânsito seguro, que somente ocorrerá com a perfeita
estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 08 de maio de 2017. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM

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

INDICAÇÃO Nº 619 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica da
MA 381 que liga o município de Pedreiras ao município de
Joselândia, estendendo-se a via de acesso a Barragem do Rio
Flores.

A MA 381 atualmente encontra-se com difícil tráfego para
veículos, considerando o precário estado de conservação que a mesma
se encontra, devido às chuvas, abriram inúmeras crateras o que tornou
o asfalto irregular, deixando a via com uma frágil locomoção e sem
segurança, em toda a sua extensão.

Além da importância da infraestrutura rodoviária e visando
uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores dos municípios
e regiões, a solicitação por meio desta Indicação, no trecho que interliga
tais municípios, vai beneficiar as populações locais, gerando renda e
avanços para a região, fazendo uma boa ligação terrestre para todos
que passam por ali.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o alto
índice de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos
e obtenção de um trânsito seguro, que somente ocorrerá com a perfeita
estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 08 de maio de 2017. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM

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

INDICAÇÃO Nº 620 / 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. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo,
solicitando, com a maior brevidade possível recuperação da malha
viária das ruas e principais avenidas dos bairros Residencial Pinheiros
I e II, nesta cidade.
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A presente indicação foi oriunda de demandas dos moradores

do bairro Residencial Pinheiros I, prejudicados em razão dos inúmeros
transtornos causados pelas péssimas condições das ruas da localidade.
Trata-se de um conjunto residencial, situado na região da Cohama, que
ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, apresentou grande
crescimento populacional, dando origem ao surgimento do Residencial
Pinheiros II.  Todavia, com o crescimento do bairro, crescerão também
os problemas de infraestrutura que comprometem o bem-estar dos
moradores, sendo necessário algumas intervenções urgentes,
destacando-se a pavimentação das suas vias.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores dos aludidos conjuntos, solicitamos
por meio desta Indicação a pavimentação asfáltica das ruas do
Residencial Pinheiros I e II, que se encontram como uma grande
quantidade de buracos e erosões que causam transtornos e dificultam a
trafegabilidade e o acesso de pedestres, meios de transporte, entre
outros.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas dos conjuntos,
especialmente suas avenidas principais, afeta também o
desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inúmeros
estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando ainda
mais a necessidade da recuperação da malha viária dos bairros.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas e
avenidas do Residencial Pinheiros I e II, o que irá oferecer mais
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade, justificando
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 09 de maio 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 621 / 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. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela solicitando, com a maior brevidade
possível a disponibilização de viaturas policiais para o município de
Coroatá/MA

Com uma população de aproximadamente 64.123 habitantes
(censo 2016), o município de Coroatá enfrenta atualmente um aumento
nos índices de criminalidade. Mazela esta que acomete as grandes
cidades, e que migrou para os municípios, causando insegurança em
todos os estados.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viaturas para o
município de Coroatá, a fim de contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do referido município que sofrem com a
insegurança causada pelo aumento da criminalidade e o contingente
reduzido de policiais, bem como pela inexistência de viaturas suficientes
para a realização do policiamento ostensivo, uma vez que o município
conta com apenas 3 (três) viaturas, mas apenas uma está apta a realizar
ocorrências.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia. Assim,
a disponibilização de viaturas para o referido município irá oferecer
mais segurança a população, uma vez que as viaturas potencializam a
ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial para o combate a
violência nas ruas, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de maio 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  622 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da
MA-006, no trecho que interliga Pinheiro ao litoral ocidental do
Maranhão e que perpassa por nove municípios: Central, Mirinzal,
Cedral, Porto Rico, Guimarães, Cururupu, Serrano do Maranhão, Bacuri
e Apicum Açu, no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.

O trecho da MA-006 que interliga Pinheiro ao litoral ocidental
do Maranhão encontra-se em grave estado de degradação, quase
intrafegável, dificultando de sobremaneira o trânsito de carros e pessoas.
Sua recuperação trará benefícios para milhares de pessoas que utilizam
a referida MA diariamente, beneficiando nove municípios da região,
quais sejam: Central, Mirinzal, Cedral, Porto Rico, Guimarães,
Cururupu, Serrano do Maranhão, Bacuri e Apicum Açu.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 623 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, o Senhor Neto Evangelista, a
implantação de um Restaurante Popular na Região do Parque Vitória e
bairros adjacentes.

Esta indicação atende as demandas do Conselho Comunitário
dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair - G13 e se justifica tendo em
vista que a implantação de um Restaurante Popular nessa região
atenderá mais de 78 (setenta e oito) mil habitantes, dos bairros: Parque
Jair, Alto do Turu I, II, III, Parque das palmeiras, Espaço Sideral,
Parque São José, Terra Livre, Parque Vitória, Passa Rios, Itapiracó,
Canudos, Renascer, Jardim Turu e Recanto Turu, todos em São José
de Ribamar.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 624 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor José Jorge
Leite Soares, Diretor de Relações Institucionais da Companhia
Energética do Maranhão – CEMAR, solicitando providências
necessárias para que determine a reparação geral da rede de energia
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elétrica, (troca de postes, fiação, etc) no percurso que liga o Povoado
Mineirinho ao Povoado Novo Carú, situados na Zona Rural do
Município de Bom Jardim – MA.

A referida indicação faz-se necessária, pois a reparação da rede
elétrica naquelas localidades trará um grande benefício para os
moradores.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 08 de maio de 2017. -
EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado Estadual - PV

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Transferido da Sessão de ontem, Deputado
Sousa Neto. V. Ex.ª quer utilizar o tempo? Não. Deputado Marco
Aurélio está inscrito. Não está presente no plenário. Deputado Bira
do Pindaré, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem recebi uma
comitiva de estudantes de Medicina do Curso da Universidade Federal
do Município de Pinheiro. Senhor Presidente, quando tivemos a notícia
desse curso, foi motivo de grande comemoração, porque todos nós
sabemos que o Maranhão tem o menor número de médicos por
habitantes do Brasil e faltavam mais investimentos na formação de
médicos em nosso Estado. E a Universidade Federal trouxe a notícia
alguns anos trás de um novo curso em Pinheiro e também em Imperatriz.
Mas ontem recebi essa comitiva, que nos trouxe a preocupação com a
situação em que o curso de Medicina se encontra lá no município de
Pinheiro. Deputada Francisca, é realmente preocupante. Eles estão há
dois meses sem aula por falta de professores, por falta de salas de aula
e de equipamentos em laboratórios. Então é uma preocupação. Eles já
fizeram até manifestações públicas. Nesse sentido, eu estou procurando
a reitoria da Universidade para que a gente possa aprofundar o diálogo
e ver de que maneira é possível a colaboração de todos e de todas as
instituições que puderem alcançar esse objetivo no sentido de fortalecer
a presença do curso de Medicina no município de Pinheiro. É uma
situação que a gente não pode nem admitir por hipótese, porque de
fato é uma conquista grande para o Estado do Maranhão, e nós queremos
é avançar. Nós temos uma pauta, por exemplo, na Assembleia que nós
temos dialogado com a Universidade Federal juntamente com o
Deputado Marco Aurélio, de Imperatriz, porque nós defendemos a
bonificação, por exemplo, nas notas do ENEM para os estudantes
maranhenses. Exatamente porque hoje grande parte das vagas do curso
de Medicina, ou dos cursos de Medicina no Maranhão está sendo
ocupada por estudantes que vêm de outros estados. E é natural, é
óbvio que, ao concluírem o curso, eles vão retornar ao seu estado de
origem. E como fica a situação da saúde pública no Estado do Maranhão?
Quem é que vai exercer a profissão de Medicina no Estado do Maranhão?
Para atender o nosso povo, para diminuir as filas, para melhorar a
qualidade do atendimento, de maneira que é uma situação preocupante
e que se a gente não tomar providência agora, a cada dia a tendência é
ficar pior mesmo. Quem tem plano de saúde hoje é difícil conseguir um
atendimento médico. Se você não tiver o dinheiro no bolso, você não
consegue uma consulta médica. Então é preciso que a gente fortaleça a
formação de médicos no Estado do Maranhão. E aqui nós temos uma
situação concreta, o curso de Medicina no município de Pinheiro.
Portanto eu pedirei uma audiência com a reitoria da Universidade Federal

do Maranhão para a gente discutir, dialogar. Eu quero ouvir as
dificuldades da Universidade Federal e saber de que maneira nós
podemos acionar, seja na esfera estadual ou federal, as medidas
necessárias para ajudar na solução desses problemas. O que não pode
é ficar a situação que se encontra hoje. Eles também nos trouxeram a
preocupação do acesso à Universidade lá na cidade de Pinheiro. E eu
estou propondo ao Governo do Maranhão que tome em medida
emergencial a inclusão da MA-006 no trecho do centro da cidade de
Pinheiro até o povoado Pacas, a recuperação completa para garantir o
acesso de estudantes e professores e de toda comunidade que vai ser
beneficiada com a recuperação desse trecho da MA. Que seja incluído
urgentemente no mais asfalto. Quero também pautar das reivindicações
dos estudantes a questão do acesso do passe livre através do Ferry
Boat, da meia passagem veicular, que pode beneficiar tanto estudante
quanto também os professores. Nós iremos discutir isso com a MOB.
E, por fim, discutir qual o mecanismo que a FAPEMA pode utilizar
para fortalecer a presença do curso de Medicina no município de
Pinheiro. Portanto, Senhor Presidente, eu trago nesta manhã esta
preocupação, porque não é uma preocupação minha, particular, mas é
uma preocupação trazida pelos próprios estudantes, que estão se
mobilizando e pedindo força a nós parlamentares estaduais e também
aos parlamentares federais, para que a gente possa tomar as providências
e salvar o curso de Medicina no município de Pinheiro. Era isso, Senhor
Presidente. Muito Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, representantes da Mesa,
deputados e deputadas, galeria e imprensa. Quero começar hoje lendo
uma mensagem bíblica do Pastor Otoniel. Disse Jesus: “(...) mas buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”. E é nesse sentimento de justiça que uso o espaço para
parabenizar o prefeito de Açailândia, Juscelino Oliveira, que mostra
ter uma habilidade no enfrentamento da crise financeira que assola
todos os municípios do Brasil. E na contramão da crise, ele vem traçando
metas e planejamentos de trabalhos na cidade de Açailândia, que estão
sendo realizados. E, mesmo diante o maior inverno das últimas décadas
que aquela cidade vem enfrentando, ele não parou um dia de trabalhar.
Quero listar somente algumas obras que estão em andamento na cidade
de Açailândia, para que nós tenhamos a noção e a população daquela
cidade e o Maranhão o quanto o prefeito vem tendo a competência
necessária para tratar bem aquela população daquela cidade. Mesmo
no período de inverno, o prefeito deflagrou a operação tapa buracos
em todo o centro da cidade. Outra coisa: ele colocou nas ruas equipes
de trabalho de recuperação dos trechos bloqueteados que foram muito
castigados pelo inverno, com um volume de água muito grande correndo
pelas ruas, não existe pavimentação que resista à água. Outra coisa: a
limpeza e a recuperação de compactação de ruas nos bairros: Nova
Açailândia, Jardim Glória I, Jardim Glória II, Jardim Glória III, Jardim
Glória City e Ouro Verde são exemplos de trabalhos de pavimentação
que já foram realizados e que continuarão em outros bairros de
Açailândia, seguindo um planejamento da Secretaria de Infraestrutura
e da Prefeitura Municipal de Açailândia. Já vai entregar agora, no
próximo sábado, à comunidade do Distrito Industrial do Pequiá uma
Unidade Básica de Saúde totalmente equipada, para atender a população,
a comunidade daquele distrito industrial. Ele doou e legalizou agora
este ano o terreno que vai receber a primeira escola de tempo integral
de Açailândia, então quero agradecer e fazer o registro. Agradecer ao
governador Flávio Dino que, por meio da Secretaria de Educação,
destinou essa escola para Açailândia, uma luta que inclusive eu, como
deputado, venho buscando desde o ano de 2013 e, graças a Deus, o
governador Flávio Dino teve essa sensibilidade e mandou lá para a
cidade de Açailândia essa escola de tempo integral. O prefeito já doou
o terreno e já legalizou, as obras já foram lançadas e, se Deus quiser, até
o ano que vem, essa obra estará concluída para atender a comunidade
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que precisa do ensino nessa escola. Ainda temos, agora dia 6 de junho,
o aniversário da cidade e o prefeito, mesmo em meio à crise, mesmo em
meio a todas essas dificuldades, vai realizar a festa de aniversário da
cidade da forma que a administração municipal está suportando. Sexta-
feira agora já vai ter a reunião da comissão, porque lá na cidade é um
grande evento e as pessoas sempre querem saber se vão acontecer as
festas de aniversário ou não. Quero tranquilizar a população de
Açailândia que a festa vai acontecer nos moldes que a administração
pública está suportando no momento de crise com este. Não posso
deixar de relatar que a ampliação do hospital municipal de Açailândia
que está sendo concluída agora até a metade do ano, ela vai contemplar
a comunidade açailandence com 10 leitos de UTI adultos, 17 leitos de
UTI neonatal, uma ala psiquiátrica com 05 leitos e três leitos mães
cangurus. A extensão desse hospital municipal, Ex.ªs, ela supera a área
já existente, supera o tamanho atual do hospital municipal, porque
Açailândia já vinha no déficit muito grande de atendimento e só tem
um hospital municipal para atender uma população de quase 120 mil
habitantes. E essa extensão é capitaneada pelo prefeito Juscelino,
prefeito do PCdoB, ela vai dobrar o tamanho do hospital municipal
para que a população de Açailândia seja atendida de forma correta, seja
recebida de forma correta, fazendo a triagem correta nesse hospital e
com várias alas e com vários equipamentos corretos, com vários
profissionais para atender melhor a demanda da população de
Açailândia não esquecendo que foi na administração do prefeito
Juscelino que foi concluída a UPA que hoje faz o atendimento
emergencial das ocorrências da saúde de Açailândia. Então, estes são
alguns dos pontos que eu queria destacar nesta manhã. Não posso
esquecer de uma reivindicação que chegou até mim sobre a questão da
reforma das escolas de Açailândia, eu fui até o prefeito Juscelino e ele
me explicou que mediante a crise não foi possível que essas escolas
fossem reformadas no início do ano, mas que todas as escolas estão no
cronograma de reforma e que a licitação, o processo licitatório já está
chegando ao final, assim, todas as escolas de Açailândia, as urbanas e
as rurais, serão reformadas ainda este ano, porque este é o compromisso
que o prefeito Juscelino tem com a população de Açailândia. Como
parlamentares, nós fomos em busca das informações e estamos
prestando contas com a população de Açailândia sobre essas reformas
nas escolas que acontecerão esse ano. É por isso que temos que dar um
crédito, aplaudir e parabenizar o prefeito Juscelino, porque, mesmo
em meio a toda essa crise, ele vem desempenhando um governo para
todos em Açailândia. Muito obrigado, Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Josimar de Maranhãozinho, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Presidente, Mesa
Diretora, deputados, deputadas, galeria, imprensa. Presidente, venho
a esta tribuna, mais uma vez, para principalmente pedir o apoio dos
nobres colegas ao Projeto de Lei 104/2017, tendo em vista que, há uns
20 dias, nós votamos aqui uma matéria que traz certas despesas para
os municípios, que foi a matéria que tratava da reforma, da implantação
do Mais Asfalto, em que os prefeitos teriam e terão a obrigatoriedade
de arcar com as despesas tanto da sarjeta como de meio fio. O intuito
que o Estado teve foi que essa mudança pudesse agraciar mais município
e, com mais condições de avançar mais, atender a mais municípios com
mais quantidade. Eu trago esse projeto e hoje dei entrada no pedido de
urgência. Esse projeto também vai proteger os municípios, vai proteger
as populações desses municípios, principalmente os menores
municípios, que têm uma infraestrutura pequena, uma qualidade de
serviço deficiente na área tributária. Tendo em vista que hoje nós temos
inúmeras obras do Estado como do Mais Asfalto. Por exemplo, na
minha região, temos a estrada que liga Presidente Médici, a BR-316, a
Centro do Guilherme, um investimento de mais de quarenta milhões.
Temos a estrada que liga a BR-316 a Pedro do Rosário, que é um
investimento de mais de sessenta milhões. Temos também a estrada
MA que liga a BR-316, Bom Jardim a São João do Caru. Aí vêm as

dificuldades que os prefeitos enfrentam, e essa lei vem proteger essa
população e essas administrações que têm dificuldades em cobrar o
seu imposto sobre serviço. Fui prefeito por oito anos, passei por
essas dificuldades e é por isso que tenho conhecimento, porque é
muito difícil o município fazer a cobrança de uma empresa que é
contratada pelo Estado. Quando a empresa chega para implantar um
benefício que é de interesse de toda a população, que é de interesse do
município, isso fica difícil e torna quase impossível o prefeito legislar
sobre essa demanda e fazer a cobrança adequada. Sabemos, deputados,
que o município tem legitimidade para cobrar, mas, quando a empresa
se recusa a pagar, o município também tem legitimidade para embargar
a obra, mas como é que o município vai embargar uma obra se é de
interesse do próprio município receber esse benefício, se é do interesse
da própria população receber esse benefício? Então esse projeto de lei
garante os direitos que o Estado, ao pagar uma medição para qualquer
empresa, que seja de qualquer tipo de obras ou qualquer tipo de serviço,
o Estado, no ato do pagamento, faça a retenção do imposto sobre o
serviço, deposite e faça o pagamento aos cofres do município onde
estão sendo executados esses serviços. Também garante que, a partir
de agora, essa cláusula possa estar incluída em todos os editais, todos
os editais de licitação, de contratação de limpeza de obras e serviços.
Essa lei garante o direito aos municípios de receber os contratos em
vigência e de restos a pagar, sendo assim o município fica garantido,
tendo em vista que no orçamento de qualquer obra que é feito, a regra
de preço é do Sinasp, lá está incluindo também esses impostos. Impostos
esses que ficam nas mãos das empresas e não na mão do ente público,
da Prefeitura que poderá investir no próprio meio fio e sarjeta, onde a
empresa vai implantar o Mais Asfalto e, com certeza, é com esse
recurso vai ajudar muito o município fazer a sua contrapartida
implantando a sarjeta e meio fio. Quero pedir o apoio de todos os
nobres colegas que me ajude, nos ajude a melhorar as condições de vida
desses municípios menores, que tenham essa dificuldade de cobrar o
Imposto sobre Serviços. E, Presidente, é importante ressaltar que a
Vale do Rio Doce já trabalha dessa forma, a Vale do Rio Doce quando
faz um serviço na região onde tem jurisdição, ela paga a empresa, mas
no ato do pagamento ela já retém esse imposto e paga a empresa. Por
isso não vejo nenhuma dificuldade em nós deputados aprovarmos essa
Lei, não vejo nenhuma dificuldade do Estado colocar em prática essa
Lei, tendo em vista que é mais uma parceria entre Estado e município.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, cumprimentar aqui a presença
do ex-vereador de Amarante, Magno, cumprimentar todos que
prestigiam esta Sessão. Vou discorrer, Presidente, sobre alguns temas,
primeiro deles informar e convidar os colegas deputados e deputadas
que têm acompanhado uma agenda que temos defendido aqui nesta
Casa no que diz respeito à bonificação nas notas do Enem para alunos
oriundos de escolas maranhenses. Desde o início do nosso mandato,
nós temos pautado esta agenda com a Reitoria da Universidade Federal
do Maranhão e tenho falado constantemente desta causa. Instituímos
uma Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação, que são, na verdade,
as cotas regionais. Em várias Universidades Federais do País, os alunos
da sua região, da região em que a universidade está instalada têm
bonificação de 10% de 20% nas notas do ENEM, o que dá mais chance
de ingresso para aquele aluno da região. E a gente havia marcado várias
audiências com a Reitoria da Universidade Federal. Nós tivemos alguns
contratempos e não conseguimos realizar essa audiência com esta Frente
Parlamentar instituída. E em uma delas a Reitora não pode e em outra
nós estávamos aguardando um documento importantíssimo, porque
solicitamos o apoio do doutor Marlon Reis, ex-Juiz de Direito, no
sentido de fazer uma fundamentação jurídica, um parecer jurídico que
dê base para ajudar a Universidade Federal do Maranhão a se encorajar
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e avançar no sistema de bonificação. Esse parecer foi finalizado.
Portanto, quero convidar todos os parlamentares a participarem amanhã
de uma reunião desta Frente em Defesa da Bonificação para Estudantes
do Maranhão na Universidade Federal do Maranhão. Essa reunião será
na Reitoria da Universidade Federal, São Luís, com a Reitora Nair
Portela. Deixo, portanto, o convite. Amanhã, às 16h, lá na Reitoria da
UFMA, todos são convidados. Quero destacar, nesta primeira
oportunidade, de forma rápida, mas daqui a pouco utilizarei o Tempo
do Grande Expediente para pautar mais detalhado. Mas, ontem, nós
estivemos em audiência com o Governador Flávio Dino, acompanhando
os vereadores de Imperatriz. Que satisfação esta agenda! Sobretudo
eu, que fui vereador de Imperatriz por dois anos, sei a exata dimensão
da importância da Câmara de Vereadores. Sei a exata dimensão das
cobranças que os vereadores recebem e também da própria limitação
de suas atribuições. Às vezes querem ter o poder de resolver grandes
problemas, mas acabam se limitando. E nessa oportunidade inédita,
digo, oportunidade inédita porque nunca o Governador do Estado
tinha chamado uma Câmara de Vereadores ao Palácio dos Leões para
dialogar, ouvir reivindicações e, mais do que isso, para buscar e resolver
essas reivindicações. E o Governador Flávio Dino e seu governo quase
todo estava representado naquela audiência. O Secretário de
infraestrutura, Clayton Noleto; Secretário Márcio Jerry, de Articulação
Política; Secretário Felipe Camarão, de Educação; Secretário Jefferson
Portela, de Segurança Pública; Secretário Carlos Lula, de Saúde;
Secretário Marcelo Tavares, Chefe da Casa Civil. E as demandas que
eram solicitadas prontamente já eram encaminhadas aos secretários
para que pudessem dar uma resposta. Esta agenda foi muita oportuna.
Já, já eu irei falar das conquistas que foram definidas nessa importante
reunião, como a pavimentação de 20 quilômetros de asfalto autorizada
pelo Governador nesta importante audiência; como o pleito que fiz na
hora e que já vínhamos encaminhando, um pleito da maior grandeza
que é reivindicado há muito tempo pela AMPARE - Associação de
Apoio aos Pacientes de Câncer da Região Tocantina, que foi o pleito
da instalação da oncologia infantil em Imperatriz. E o governador Flávio
Dino autorizou o Secretário Carlos Lula a fazer esse convênio e a
implantar o serviço de oncologia infantil em Imperatriz. E já já eu
voltarei a falar dessa agenda. Mas quero também, Presidente, além de
agradecer ao Governador Flávio Dino e o elogiar por tal gesto, gesto
nobre, gesto democrático, gesto que reforça a participação dos poderes
e uma aproximação com a cidade de Imperatriz cada vez mais. Eu
quero finalizar minha fala, destacando uma agenda que tivemos na
última semana na Região Tocantina com vários secretários do Governo
Flávio Dino. Na quarta-feira, no município de Estreito, na audiência
pública, tendo o Secretário de Ciência e Tecnologia, Jhonata Almada,
tendo a Reitora da UEMASUL, o Governador Flávio Dino determinou
a implantação de um curso da UEMASUL no município de Estreito,
numa parceria com a Prefeitura municipal de Estreito, onde a Prefeitura
está doando um prédio que está sendo concluído. Um investimento de
mais de três milhões de reais. E o Governo do Estado, nesta
oportunidade da audiência, fez a população ser ouvida para manifestar
suas preferências no que diz respeito aos cursos a serem implantados
na UEMASUL no município de Estreito. E foi um diálogo muito
aberto com toda a comunidade, sobretudo, com os estudantes, com
professores que manifestaram suas preferências e também a vocação
do município e da região. Essa Indicação será avaliada de forma técnica
a sua viabilidade e, a partir daí, serão anunciados os cursos a serem
implantados no Campus de Estreito da UEMASUL, a Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Na quinta-feira, Presidente,
ao lado do Secretário Clayton Noleto e do Secretário Felipe Camarão,
estivemos em três municípios. Começamos em Montes Altos, sendo
recebidos pelo Prefeito Ajuricaba Abreu, vereadores, lideranças e uma
grande participação da comunidade em Montes Altos. O secretário
Clayton Noleto anunciou o Programa Mais Asfalto e foram também
anunciadas a reforma e a climatização da Escola Parsondas de Carvalho
e também a construção de uma quadra esportiva naquela escola. Em
Sítio Novo, a Escola Parsondas de Carvalho recebeu, de forma muito
calorosa, com a presença do prefeito, com a presença de vereadores e
lideranças, do diretor Jean, a grata notícia da reforma da escola, da

climatização e de investimentos também na pavimentação asfáltica de
vias urbanas e também a clareza da MA-275 que liga o município de
Sítio Novo até Amarantes, cujo projeto já está sendo elaborado e cuja
obra já será licitada. Depois nós estivemos no município de Lajeado
Novo, sendo recebidos pelo prefeito Raimundinho Barros e toda a
comitiva da prefeitura municipal, com a presença da deputada Valéria,
do deputado Deoclides Macedo e com forte participação da comunidade
estudantil. A escola que, de forma pejorativa, era chamada de morcegão,
presidente, pelo abandono de décadas e pela carência de uma reforma
que nunca se concluía, o governador Flávio Dino determinou, o
secretário Felipe Camarão chamou para si essa responsabilidade,
destravou este convênio, a obra voltou e, em dois meses, estará
concluída. De modo que saúdo essa grande iniciativa, essa grande
caravana do governo do Estado. Daqui a pouco eu voltarei a falar
também de agendas dos municípios de Ribamar Fiquene e Ribeirãozinho
na sexta-feira. Obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quero
registrar a audiência pública realizada na manhã desta última segunda-
feira, dia 08, na Assembleia Legislativa, no Plenarinho, uma audiência
pública para tratar dos avanços e retrocessos na educação no estado do
Maranhão, em São Luís, na nossa capital. Estavam presentes a
promotora da Educação, Dra. Luciane Bello, a defensora pública, Dra.
Ana Flávia Melo, o vereador Marquinhos, a Sra. Carla Veras, que é a
secretária de Educação de São José de Ribamar, a Sra. Lindalva, que é
do Conselho do Fundeb, a Sra. professora Alice, representando o
secretário municipal de Educação, a professora Elizabete, presidente
do Sindicato dos Professores do Município, e o professor Antonísio,
membro do movimento de valorização dos professores, o MRP,
Movimento de Resistência dos Professores. Nessa audiência pública,
realizada ontem no Plenarinho, nós tratamos de diversas questões e
chegamos à compreensão do quanto a educação precisa evoluir, do
quanto a educação precisa crescer no estado do Maranhão e não obstante
na nossa capital. Se em São Luís, nós já temos esses problemas, esses
percalços, imaginem, multipliquem pelos outros 216 municípios do
estado do Maranhão. Dos vários encaminhamentos, nós temos como
solicitação à Prefeitura de São Luís, por meio da Semed, a relação com
endereço de todas as escolas polos e anexos, além do cronograma das
escolas em reforma em São Luís. Em 2014, foi assinado um TAC,
Termo de Ajustamento de Conduta, com a Prefeitura de São Luís para
que fossem reformadas 54 escolas. Algumas dessas escolas foram
reformadas, mas outras foram incluídas e outras precisam ser incluídas
nessa relação das escolas a serem reformadas. Solicitamos ao secretário
de Educação do Município a relação dessas escolas. Ontem, com a
presença da professora Alice, representando o secretário, ela não viu
obstáculo algum em fornecer esse dado, fornecer essas informações,
até porque nós solicitamos também ao governador Flávio Dino, ao
secretário de Educação, porque é algo notório, é algo público, é algo
que está sendo evidenciado na propaganda oficial do governo.
Solicitamos e foi publicado hoje pela deliberação da Mesa a relação
por parte do governo do Estado das 303 escolas que são construídas
ou que estão sendo construídas ou que serão construídas até 2018.
Solicitamos ao governo do Estado também o endereço, a relação das
574 escolas que também estão pauta na divulgação oficial do governo
para reforma. Então não estamos fazendo nenhum pedido esdrúxulo,
não estamos fazendo nenhum pedido distante da realidade, é algo que
já está sendo evidenciado e divulgado pelo Governo do Estado,
amplamente divulgado em outdoors, divulgado em painéis e em traseiras
de ônibus, panfletos pela cidade, em horários nobres na TV Globo,
por exemplo, então não tem nada demais. Então, solicitamos também
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ao Governo do Estado a relação e endereços desses locais. Solicitamos
também cópias também dos TACs celebrados com o Ministério Público
e Prefeitura, a Procuradoria Federal e o Ministério Público Federal,
quais são os encaminhamentos? Quais são os procedimentos? E as
investigações que existem com os recursos do FNDE, com os recursos
do FUNDEB, todos os recursos aplicados na cidade de São Luís, na
nossa capital e inclusive o Ministério Público, para quem não tem
conhecimento ainda, apresentou uma ação civil pública que está
tramitando na Vara de Direitos Difusos e Coletivos, com o Dr. Douglas,
solicitando ao Prefeito Edivaldo Holanda que construa as 25 creches
que ele prometeu, foi promessa de campanha em 2012, 20 creches; em
2013, aumentou para 25 creches; em 2014, ele juntou o secretário,
juntou vereadores, foi até a Cidade Operária e lá lançou a pedra
fundamental da construção da creche da Cidade Operária e dizendo
que ela seria uma das 25 creches que seriam construídas. Reforçou
durante a campanha de 2016 a promessa de campanha, até porque, até
então, não havia construído nenhuma das creches, e ele reforçou que
iria construir as creches e o Ministério Público com uma ação muito
consistente, e eu vou tratar dessa ação, das minúcias, dos detalhes
dessa ação em outro momento, no Grande Expediente, para que todos
tomem conhecimento da solicitação e do pedido que se encontra na
Vara de Direitos Difusos e Coletivos. Para concluir, Senhor Presidente,
uma audiência riquíssima pela participação de todos os membros da
Mesa, Ministério Público, Defensoria Pública, professores e o
reconhecimento que nós não temos avanço, temos muitos retrocessos
e que precisamos melhorar e muito. Ontem, ao concluir a audiência
pública, nós fomos até a UEB Paulo Freire, na Liberdade, verificar in
loco e constatamos que a escola até agora não está funcionando e até
agora os alunos não começaram as aulas, e é um absurdo! Várias escolas,
em São Luís ainda não começaram o período letivo ainda, essa escola
Paulo Freire, lá na Liberdade, as aulas iriam iniciar em janeiro, mudaram,
deputada Nina Melo, para o dia 15 de março e os professores e os pais
de alunos decidiram não reiniciar as aulas porque não tinham condições
mínimas para continuar ou para iniciar as aulas. E depois de uma
denúncia da Mirante, a reforma da escola só começou no dia 27 de
abril. Hoje, 9 de maio, não existe previsão e início das aulas, na UEB
Paulo Freire, na Liberdade, ou seja, uma situação caótica na educação
da nossa capital e que, com certeza, nós temos a capital com o telhado
de vidro e respinga em todo o Estado do Maranhão. Então, nós
precisamos dar atenção à educação em todo o Estado e na capital
primordialmente por chamar atenção de todo o Estado do Maranhão.
Era que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos, Senhor Presidente, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria, todos que nos acompanham
em todo o estado do Maranhão. Quero fazer um registro, Senhor
Presidente. Nós temos todos os dias demandas que estão publicadas
no Diário Oficial, demandas referentes a anseios populares que são
traduzidos em requerimentos, indicações, projetos de lei ou resoluções.
Nós temos nos dedicado a todas as causas sociais no estado do
Maranhão, e eu quero aqui aproveitar este momento até para, como
prestação de contas, falar sobre as indicações que já foram publicadas
no Diário Oficial recentemente, de segunda-feira. Nós sempre temos
nos pronunciado nesta tribuna defendendo algum tema, questões
pertinentes ao nosso dia a dia em defesa da sociedade maranhense. Eu
quero aproveitar este momento para destacar algumas indicações que
nós temos publicados no Diário Oficial. Todos os dias, quando nós
abrimos o Diário Oficial, tem lá uma demanda do deputado Júnior
Verde solicitando asfalto, água, a pavimentação, enfim, a melhoria da
qualidade de vida do povo do Maranhão. Eu quero destacar a Indicação
608 que solicita ao superintendente do INCRA, o Senhor George Melo
Aragão, que faça ali, inclusive reforçando a Indicação nº 308/2016,
para que ele efetue com maior brevidade possível a raspagem de uma

estrada de acesso ao Povoado São Joaquim, no município de Nina
Rodrigues. Isso é uma solicitação que veio da comunidade que esteve
em nosso gabinete solicitando. E mais uma vez nós estamos solicitando
essa demanda que é uma vicinal que dá acesso a área de assentamento.
Inclusive o Estado precisa também dessa política porque é importante
levar estradas vicinais aos 217 municípios maranhenses. Nós temos a
problemática da chuva, das últimas chuvas, que inviabilizaram muitos
acessos a áreas de assentamentos, áreas de, por exemplo, povoados
inteiros que estão com dificuldades de acesso. Nós precisamos também
investir em estradas vicinais. Mas está com essa Indicação para
expressar o que nós temos realmente feito no dia a dia, recebendo
comunidades, indo aos municípios maranhenses nas nossas idas a todos
os encontros no Estado do Maranhão. Mas também, destacar a
Indicação 605, que solicita ao Secretário de Segurança Pública, Jefferson
Portela, com a maior brevidade possível, a disponibilização de viaturas
policiais para o Município de Codó. Estivemos recentemente no
Município de Codó e uma das reclamações foi por mais segurança,
mais equipamentos, estrutura para a segurança pública de Codó. Então
faço essa demanda também já como tradução de um anseio coletivo
daquele município. Destacar também, Senhor Presidente, uma
Indicação, que é a 606. Nós tivemos a oportunidade de conhecer uma
comunidade no Município de Santo Amaro e solicito ao Diretor de
Relações Institucionais da Cemar, senhor José Jorge, iluminação pública
para o Povoado Cocal, no Município de Santo Amaro. Todas as
Indicações que nós temos publicados em diários oficiais, ao longo do
nosso mandato, são pertinentes a referências que temos de viagens, de
diálogos com os moradores de povoados, lideranças políticas nos
municípios maranhenses, enfim, buscando sempre, nesta Casa, ser
ressonância das demandas legítimas do povo do Maranhão. Também a
Indicação 607, que solicita ao prefeito municipal de São Luís, Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior, que ele possa, junto a Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, com o Senhor Secretário Antônio Araújo - foi cópia
para ele - solicitando a maior brevidade possível na recuperação asfáltica
da Avenida Brasil, onde está localizada a Feira do Mangueirão, no
bairro Divinéia, nesta capital. Mas eu quero, Senhor Presidente, destacar
de forma muito especial a Indicação nº 604, que está publicada no
Diário Oficial também e que é pertinente às condições ou às
condicionantes necessárias para desenvolver o turismo no Estado do
Maranhão. Nós encaminhamos ao Governador do Estado, senhor
Flávio Dino, como também ao Secretário de Cultura Diego Galdino,
para que ele possa incluir os municípios de Primeira Cruz e Humberto
de Campos na chamada Rota das Emoções. Esta Indicação, esta
solicitação vem ao encontro do que nós acreditamos que é melhorias na
qualidade de vida do povo do Maranhão, através de algo que nós temos
aqui como referência, que são nossas belezas naturais, nossos encantos.
E, claro, precisamos desvelá-los para o mundo e, nesse sentido, os
municípios de Primeira Cruz e Humberto de Campos têm seus encantos,
tem suas belezas, fazem parte de um contexto natural que pode, sim,
alavancar o turismo para o Estado do Maranhão. Então nós estamos
fazendo essa defesa por considerar a pertinência, em primeiro lugar,
dessa Rota das Emoções como  divulgador realmente das nossas belezas,
nossos encantos, mais, especificamente, claro, para os Lençóis
maranhenses. Mas nós temos algo além dos Lençóis. Nós temos desde
a região do Delta do Parnaíba, claro, passando por municípios
importantes que também compõem essas belezas naturais e podem
enriquecer ainda mais o turismo no estado e assim gerar emprego e
renda. Então são diversas indicações. Todos os dias nós temos as
devidas publicações no Diário Oficial, cada uma com uma temática
diferente, às vezes não dá tempo de nós nos pronunciarmos na tribuna
defendendo essas demandas, mas estamos fazendo hoje uma prestação
de contas e, claro, convidando todos os maranhenses para
acompanharem o Diário Oficial desta Casa, o site da Assembleia e as
proposições do deputado Junior Verde em defesa do povo do
Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Vinicius Louro por cinco minutos,
sem apartes.
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IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Resolução Legislativa, de autoria da
deputada Nina Melo, concede Título de Cidadã Maranhense a Lenilce
Maria Sá Fortes de Arruda, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. A matéria vai ao segundo turno. Requerimentos à
deliberação do Plenário: Requerimento nº 313/17, de autoria da deputada
Valéria Macedo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os Requerimentos 318,
319, 320, 321 e 322/2017, todos do deputado Adriano Sarney, são de
mensagem de congratulações aos seguintes municípios: São Francisco
do Maranhão, Nova York, alto Parnaíba, Cajapió e Estreito. Em
discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Presidente, eu
gostaria de subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Deputado Adriano Sarney autoriza? O deputado Sousa Neto
subscreveu todos os requerimentos. Requerimento à deliberação da
Mesa: Requerimento 323/2017, de autoria do deputado Wellington do
Curso (lê). Deferido. Requerimento 324/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). Deferido. Os Requerimentos 327 e 328/2017
ficam transferidos para a sessão de amanhã a pedido do autor. Inclusão
na Ordem do Dia da sessão ordinária de quarta-feira, 10 de maio:
Requerimento nº 330/2017, de autoria do deputado Josimar de
Maranhãozinho; Requerimento nº 331/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso; Requerimento nº 332/2017, de autoria do
deputado Edivaldo Holanda; Requerimento nº 333/2017, de autoria do
deputado Eduardo Braide.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -Inscrito o deputado Professor Marco Aurélio. O
deputado não está? Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina? Deputada Francisca, V. Ex.ª quer
indicar algum deputado para falar? Bloco Parlamentar Independente.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Partido Verde.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro,
por 08 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, gostaria aqui de falar
sobre a visita, na última quinta-feira, à barragem do rio Flores. Uma
solicitação nossa à Comissão de Obras e Serviços Públicos desta Casa.
Pelo que eu quero agradecer aqui o Deputado Fábio Braga, presidente
dessa Comissão, o Deputado Glalbert Cutrim e o Deputado Eduardo
Braide. Fomos realmente constatar o que eu sempre coloquei aqui na
tribuna desta Casa, o abandono daquela barragem. Uma barragem que
sustenta mais de 60 Km de água e tem como administradora o DNOCS.
DNOCS é um Departamento Federal. E essa Comissão, junto com o
Deputado Vinícius Louro, muito preocupado com a situação da barragem
do Flores, que está numa situação de extremo abandono, tendo até
árvores no pé da  barreira, junto com toda a liderança política do
município de Joselândia, o vereador Elcinho, do Município de Pedreiras,
o vereador e Presidente da Câmara,  Corró, de Trizidela do Vale, vereador
Joãozinho, de Trizidela do Vale, Orleans, do Município de Joselândia,
e outras lideranças políticas que também acompanharam, como o
coronel Everaldo, do 19ª batalhão de Pedreiras, Tenente Machado, do
Corpo de Bombeiros, subtenente Lobato, do Tiro de Guerra do
município de Pedreiras, e outras pessoas também estiveram presentes,

como o Antônio, da Defesa Civil, que acompanhou, e toda a
comunicação, como o blog do Joaquim Filho fazendo a cobertura. E
quando nós chegamos lá, Senhor Presidente, e aqui Fábio Braga, nós
testemunhamos o maior abandono que existe de uma obra, de uma
estrutura que pode existir, que foi aquela da barragem do Rio Flores.
Senhor Presidente, se Deus me livre de acontecer qualquer catástrofe,
Bira do Pindaré, vai fazer uma devastação no município de Joselândia,
no município de Esperantinópolis, Pedreiras, Trizidela do Vale, São
Luís Gonzaga, Bacabal, Conceição de Lago Açu, Arari, Vitória do
Mearim. E a gente fica triste porque essa comissão veio realmente,
Eduardo Braide, constatar todo esse estado de abandono. E,
posteriormente, estivemos no município de Trizidela do Vale. Tudo
bem, Deputado, daqui a pouco. E no outro, dia sexta-feira, às 9 h da
manhã, nós tivemos uma audiência pública no município de Trizidela
do Vale, onde estavam presentes a prefeita Dídima, do município de
Vitória do Mearim, o prefeito Fred Maia, de Trizidela do Vale, a prefeita
Eudina Costa, de Bernardo do Mearim, o prefeito Edijacir, de Lago
dos Rodrigues, todos esses prefeitos preocupados, assim como também
toda a sociedade civil e vereadores de outros municípios que foram
constatar e acompanhar realmente o que a comissão, dentro dessa
audiência pública, foi constatar e escutar deles, da população que
realmente sabe e vive o histórico daquela barragem. Em 2009, a maior
enchente da cidade de Pedreiras foi ocasionada por essa barragem porque
não havia o controle das águas, deixando muitas pessoas desabrigadas,
e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Deputado Eduardo Braide,
um aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Deputado Vinicius Louro, eu gostaria de parabenizar V. Ex.ª pela
iniciativa de realizar essa audiência pública no município de Trizidela
do Vale, mas também de realizar um dia antes a vistoria na Barragem do
Rio Flores. Essa eu considero uma das reuniões mais importantes de
que eu participei. Além da audiência pública, nós estivemos, no
município de Trizidela do Vale, uma reunião da Comissão de Obras, e
aqui eu quero registrar com a presença de quatro deputados que são
membros da Comissão de Obras, portanto, com o quórum necessário
para deliberar. V. Ex.ª está coberto de razão quando fala dessa
preocupação em relação à situação da Barragem do Rio Flores por dois
motivos: primeiro pela questão da tragédia anunciada todos os anos
quando ocorrem as enchentes. Quem não sabe a importância que tem a
Barragem do Rio Flores, tanto na época do inverno para poder segurar
as águas do Rio Mearim, como na época do verão para poder dar água
exatamente para o Rio Mearim. Por outro lado, nós não podemos nos
esquecer dos quatro municípios que são diretamente afetados: Trizidela
do Vale, Pedreiras, São Luís Gonzaga e Bacabal. Então, eu quero louvar
e parabenizar a iniciativa de V. Ex.ª, acho que o encaminhamento que V.
Ex.ª deu na audiência que é, se o DNOCS não tem condições de
administrar a Barragem do Rio Flores, que seja feito o repasse para a
Codevasf que a gente sabe que tem recursos, que tem experiência nessa
área de barragem. Então eu tenho certeza de que o encaminhamento
que foi dado por V. Ex.ª e aprovado por unanimidade pela Comissão de
Obras da Casa, o povo da região do Médio Mearim só terá a agradecer
a V. Ex.ª. Por outro lado, além da preocupação em relação às enchentes,
nós temos o lado social, o lado que pode ser aproveitada toda a região
do entorno da Barragem do Rio Flores para a questão da produção. Um
tempo atrás, V. Ex.ª sabe disso, funcionou muito bem o projeto piloto
1 e 2, que tinha a plantação de banana naquela região e que ainda tem
equipamentos remanescentes daquela época. Então, assim, eu acho
que a Codevasf assumir a Barragem do Rio Flores será bom, porque
poderá de imediato promover uma recuperação da barragem evitando o
caso das enchentes nesses municípios que a gente falou, mas
principalmente desenvolver a agricultura familiar naquela região.
Portanto, eu só tenho que parabenizar V. Ex.ª e dizer que realmente o
povo do Médio Mearim está muito bem representado por V. Ex.ª nesta
Casa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
deputado Eduardo Braide. Eu primeiramente também tenho que
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agradecer a V. Ex.ª pela disponibilidade de estar lá também defendendo
a nossa região do Médio Mearim, preocupado justamente com o estado
de abandono dessa barragem. Nós, juntos com a Comissão de Orçamento
e o nosso presidente Fábio Braga, vimos in loco a proporção daquela
barragem. Hoje a barragem está na sua capacidade de 45 quilômetros
de extensão com água e sua capacidade é de até 60 quilômetros.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Deputado, me
concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com a
palavra, o deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) -
Primeiro quero parabenizar o deputado Vinicius Louro e agradecer
pela presença do deputado Eduardo Braide, do deputado Glalbert
Cutrim e de todos os prefeitos, vereadores, de todas as lideranças, do
ex-deputado e ex-prefeito Raimundo Louro e dizer que para mim foi
uma surpresa, uma grata surpresa. Eu não conhecia a barragem,
imaginava uma barragem muito menor, uma quantidade de água muito
menor, mas o que eu vi lá foi um mar de água, uma água que eu constatei
in loco numa quantidade que tem para se fazer irrigação, para se fazer
piscicultura, fazer uma série de projetos produtivos, arranjos
produtivos. E o que é mais interessante e me chamou a atenção, deputado
Vinicius Louro, foi justamente essa sua preocupação com a questão
das enchentes e da produção na região, haja vista que toda e qualquer
produção que se pense no Brasil e no mundo a primeira coisa que se
tem que pensar é na quantidade de água e lá tem o suficiente para que
se possam desenvolver projetos produtivos para o estado do Maranhão.
Eu queria parabenizar e agradecer a todos que participaram da audiência.
Eu estou esperando um relatório da comissão para repassar a todos e
mostrar ao Maranhão que essa sua preocupação que não só de um
deputado do Médio Mearim, mas uma preocupação de um filho da
região que tem o interesse que a produção aumente, que a produção
gere emprego e renda para aquelas comunidades.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Muito
obrigado, deputado Fábio Braga. Senhor Presidente, só para concluir,
quero agradecer ao presidente da Comissão de Obras e Serviços, Fábio
Braga, também como já foi dito, deputados Glalbert Cutrim e Eduardo
Braide, nós entramos, pois a nossa preocupação desde o início do ano,
quando nós entramos com o requerimento dessa visita, ele logo efetivou
e comunicou a toda a Assembleia Legislativa levando todo um aparato
de assessores, estrutura para fazer a cobertura dessa visita. Deputado
Fábio Braga, para Vossa Excelência ter conhecimento, a nossa visita à
Barragem do Flores já trouxe frutos, deputado Fábio Braga, e como
está aqui no estado do Maranhão, São Luís, 9 de maio de 2017, na
terça-feira, saiu a reportagem : Barragem do Flores. O Deputado Estadual
Vinícius Louro fez uma visita a Barragem do Flores, no município de
Joselândia, acompanhado do presidente da Comissão de Obras da
Assembleia Legislativa, o Deputado Glalbert Cutrim, Eduardo Braide
e lideranças políticas. O objetivo da visita foi atestar in loco as reais
condições de funcionamento da barragem. A preocupação do
parlamentar é o abandono e a falta de manutenção da barragem. Como
também saiu uma matéria também no Jornal O Imparcial do dia 09,
terça-feira, tratando também sobre a questão da Barragem do Flores.
Eu posso dizer, Deputado Eduardo Braide, já vai ter outra reunião, um
seminário dentro da cidade de Pedreiras que vai tratar também da
questão do Rio Mearim e da Barragem do Flores, justamente com o
diretor geral do DNOCS e a diretora da Codevasf. Então o trabalho da
comissão realmente já traz bons frutos para a região do Médio Mearim,
onde estarei presente, representando a Comissão de Obras e Serviços
Públicos desta Casa, para a gente tratar e levar a problemática. Essa
barragem, Senhor Presidente, foi na época para colocar duas turbinas
hidrelétricas para gerar energia. Como, no tempo em que foi construída,
nós não sabemos o que aconteceu com os recursos, porque ficaram só
as barragens, para não perder totalmente o recurso, foi adaptado um
projeto de irrigação que funcionou há 20 anos. Mas, por falta de

investimentos, o projeto acabou e hoje a gente também luta para que
esse projeto volte. Essa foi uma preocupação desde a época do ex-
deputado Raimundo Louro também. E a gente, nós tínhamos que trazer,
levar a Comissão de Obras para constatar e vê in loco a questão de
abandono da barragem, porque realmente nós estamos preocupados
com as vidas dos maranhenses e preocupados com as vidas das pessoas
que residem na região do Médio Mearim. Eu fico muito satisfeito e
volto a gradecer novamente ao Deputado Fábio Braga, ao Deputado
Glalbert Cutrim e ao Deputado Eduardo Braide. E dizer que essa
preocupação que fez essa comissão ir lá foi uma preocupação do
prefeito Fred Maia. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente Final. Inscrito o Deputado Marco
Aurélio, por 10 minutos. Deputado Marco Aurélio, aguarde um pouco
que o Deputado Vinícius Louro solicitou o tempo da liderança e eu
acabei não dando o tempo. Deputado Vinícius Louro pela liderança,
por 5 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria e internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, eu retorno a esta Casa
agora para falar que eu participei nesse final de semana de uma grande
vaquejada do Município de Carolina. Vaquejada essa realizada por um
grande homem, que é o João Alberto, que teve três mandatos de prefeito.
Lá contamos com a presença do Zé Filho, vereador de quatro mandatos,
do Reginaldo Dias, vereador de seis mandatos, do Toti, que hoje tem o
segundo mandato de vereador, e a presença dos amigos ilustres, como
o Renato Dias, Rodolfo Dias, meu amigo Baldinho, da Água na Rosa,
meu amigo Chiquinho, que não mediu esforços também para que a
gente pudesse fazer presença lá, e outros amigos que estiveram
presentes. A gente pode ver que a cultura da vaquejada estava aí
perigando de ser banida do histórico no Brasil, Deputado Stênio
Rezende. Nós, como criadores da lei do esporte de vaquejada no Estado
do Maranhão e defensor contra os maus-tratos aos animais, não poderia
deixar de in loco também visitar a cidade de Carolina para a vaquejada
que há 27 anos acontece naquela cidade. Quero agradecer também ao
coronel Edeilson, de Imperatriz, que mandou toda a segurança,
preocupado também com a onda de assaltos, pontos de droga, e fez
assim uma operação ímpar dentro do município de Carolina, levando
mais de seis ou sete viaturas para realmente fazer esse trabalho
garantindo a segurança do povo. Quero agradecer também ao Corpo de
Bombeiros que esteve presente nessa vaquejada tão importante que
nós temos que ressaltar, deputado Max Barros, uma vez que a vaquejada
traz emprego e renda para esses municípios onde ela acontece. Quantos
vendedores ambulantes, o pessoal que é contratado para fazer a
segurança, os hotéis cheios, os restaurantes, os cabeleireiros ajeitando
os cabelos das mulheres, isso é que importa. Os mototaxistas
trabalhando também, é isso que importa. A todos os presentes eu
quero agradecer pela hospitalidade do João Alberto, homem esse íntegro,
homem que batalhou e conseguiu justamente manter o esporte da
vaquejada. A Vaquejada de Carolina já faz parte da cultura local, é uma
cultura da cidade, e nós não podemos deixar que isso venha acabar.
Então, contem com o deputado Vinicius Louro. Nós estaremos presentes
na cidade de Carolina justamente para tentar dar uma melhor qualidade
ao povo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -  Deputado Marco Aurélio. Ausente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
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Resumo da Ata da Quadragésima Oitava Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em oito de maio de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Graça Paz, Humberto Coutinho,
Léo Cunha, Max Barros, Paulo Neto, Sérgio Frota, Valéria Macêdo e
Vinícius Louro. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto,
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
Wellington do Curso, Sérgio Vieira, Rigo Teles, Júnior Verde, Doutor
Levi Pontes, Roberto Costa, Bira do Pindaré e Antônio Pereira.
Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que a inscrição do Deputado Sousa Neto ficou transferida
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a
discussão e votação, em segundo turno, tramitação ordinária do Projeto
de Lei nº 170/2016, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que cria o
“Sistema Cicloviário do Estado do Maranhão”, o qual foi aprovado e
encaminhado à Sanção Governamental. Em primeiro e segundo turnos,
tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à promulgação
os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 012/2017, de autoria do
Deputado Raimundo Cutrim, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Paulo Augusto da Trindade e 035/2017, de mesma autoria,
que concede medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Carlos Alberto
Martins de Sousa. Ambos com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Em seguida, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 308/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja encaminhada Mensagem de Congratulações ao
Consórcio dos Municípios dos Corredores Multimodais do Maranhão,
pela passagem de seu 4º (quarto) aniversário, congratulando-se também
com a Prefeita Municipal de Vila Nova dos Martírios, Senhora Karla
Batista, pela sua reeleição como Presidente do referido Consórcio;
312/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
Mensagem de Congratulações aos colaboradores pela realização da XI
Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento
Amazônico e em especial a Senhora Lucelia Costa Carvalho, Gerente
do Hotel Imperial, em Imperatriz, pela receptividade aos que
participaram do evento. O Requerimento nº 313/2017, de autoria da
Deputada Valéria Macêdo, ficou transferido para a próxima Sessão
Ordinária devido a ausência da autora. Sujeitos à deliberação da Mesa
foram deferidos os Requerimentos nºs: 314/2017, de autoria do
Deputado Léo Cunha, enviando Mensagem de Pesar à família do Senhor
José Wilme Rodrigues Carreiro, o “Caçote”, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 30 de abril e 317/2017, de autoria do Deputado
Hemetério Weba, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 26, 27 e 28 do mês de abril do
corrente ano, em virtude de participação na reunião do Parlamento
Amazônico, na Cidade de Imperatriz. Na forma do Art. 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária: Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo; Requerimentos nºs: 318 a 322/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney e os Requerimentos nºs: 323, 324, 327 e
328/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro

horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Eduardo Braide.
No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Sousa Neto falou pela
Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição e a Deputada Andréa
Murad falando pelo tempo deste Bloco. No tempo do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão ouviu-se a Deputada Ana do Gás e o Deputado
Rogério Cafeteira. No Expediente Final não houve oradores inscritos.
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,
09 de maio de 2017.

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DE  PROPOSIÇÕES  DA
COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA  09 DO MÊS DE MAIO, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO :
PROJETO DE LEI Nº 090/2017 – DISPÕE sobre instrumento

eficaz de garantia do exercício e das prerrogativas do profissional
contábil nas esfera estadual quanto aos atos e procedimentos
administrativos e da observância da tabela oficial de seus honorários
no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 091/2017 – ALTERA dispositivo da

Lei nº 9.096, de 18 de dezembro de 2009, que INSTITUI o Fórum
Permanente Maranhense das  Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – MICROFORUM.

AUTORIA : Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 092/2017 – ALTERA dispositivo da

Lei nº  7.765, de 23 de julho de 2002, que REGULA o Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais – TARF e dá outras providências.

AUTORIA : Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 093/2017 – DISCIPLINA o processo

de criação, organização e supressão dos distritos no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATOR: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 094/2017 – 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.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 095/2017 – (MENS. GOV. Nº 018/

2017) 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
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PROJETO DE LEI Nº 096/2017 – DISPÕE sobre a notificação

direta dos candidatos aprovados em concurso público.
AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 097/2017 – PROÍBE a aplicação de

multas por infração de trânsito em rodovias estaduais, por avançar ao
semáfaro com indicação de sinal vermelho entre as 23 e  5h, em
velocidades iguais ou inferiores a 20 quilômetros por hora.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 098/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Apicultores de Amapá do Maranhão-Ma.
AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE EMANDA CONSTITUCIONAL Nº 002/2017

– ALTERA o art. 272 da Constituição do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 09 de Maio de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 418/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando ELIAS

FERREIRA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
maio do ano em curso.

Nº 419/2017, de 09 de maio de 2017, nomeando DIEGO
DOS SANTOS GUEDES DINIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 420/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando LUCIANA
AVELINO DE JESUS CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 421/2017, de 09 de maio de 2017, nomeando JORGE
SILVA DA LUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de maio do ano em curso.

Nº 422/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando PALOMA
GONÇALVES ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo e BRENO SILVA DE ARAUJO, do
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 423/2017, de 09 de maio de 2017, nomeando JESSICA
AZEVEDO CARDOSO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo e PALOMA GONÇALVES
ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
maio do ano em curso.

Nº 424/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando ISADORA
BARBOSA ALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 425/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando ANDREZZA
LUCIA CRUZ PINTO DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 426/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando
FRANCINETE PAULA DA SILVA CANDIDO, do Cargo em

Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 427/2017, de 09 de maio de 2017, nomeando MARIA
ILMA DE MORAIS CLIMACO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 428/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando ALPANIR
ROCHA MESQUITA FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, NUBIA LAFAYETTE RODRIGUES
LOPES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar e RODRIGO SILVA BUZAR, do Cargo em Comissão
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 429/2017, de 09 de maio de 2017, nomeando ROSEANE
PEREIRA TRINDADE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, ALPANIR ROCHA MESQUITA
FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar  e  CORIOLANO SILVA DE ALMEIDA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo  DAS-3 de Secretário Executivo,  do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 430/2017, de 09 de maio de 2017, exonerando EMANOEL
SILVA DE ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 431/2017, de 09 de maio de 2017, nomeando RODRIGO
SILVA BUZAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Despacho:

Nos termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, determino
o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de Emendas, à Proposta
de Emenda Constitucional n.º 002/2017, de autoria do Senhor Deputado
Alexandre Almeida, que altera o art. 272, da Constituição do Estado do
Maranhão.

São Luís, 09 de maio de 2017.

Deputado Marco Aurélio
Presidente da Comissão

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 001 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado pela Mensagem Governamental nº 012/2017,
que Institui o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e
desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e recuperação
ambiental.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável
(Parecer nº 105/2017), na forma do texto original.

Entre os objetivos elencados ao Programa está o de fomentar a
recuperação e conservação de ecossistemas através da promoção da
cidadania, bem como incentiva a participação de populações em situação
de extrema pobreza em ações de capacitação ambiental, social,
educacional, técnica e profissional; ao tempo que permite a elaboração
de projetos específicos, como foco inicial na Bacia Hidrográfica do Rio
Itapecuru, visando ampliar a segurança hídrica de parte da população
maranhense.

Para o Governo do Estado, o Programa também enfrenta o
desafio de incorporar conhecimento tradicional e técnico em favor da
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conservação da natureza, do provimento de serviços ambientais, das
demandas sociais e dos direitos coletivos das comunidades em situação
de extrema pobreza. Envolve ações de capacitação, produção de mudas
de espécies nativas; preservação, restauração, recomposição e
recuperação de áreas; e monitoramento e avaliação ambiental; e
transferência de renda através de repasses bimestrais intitulados Bolsa
Maranhão Verde, no valor de R$300,00 (trezentos reais) por família
cadastrada.

Trata-se, com efeito, de um Projeto em prol da implantação da
Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº8.149/
2004, vez que tem um recorte de atuação por Bacia Hidrográfica,
unidade de planejamento desta política. Concorre, portanto, para o
alcance dos seus objetivos, notadamente assegurar a atual e às futuras
gerações a disponibilidade de água; a prevenção e a defesa contra eventos
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente de uso inadequado
dos recursos naturais, que ofereça risco à saúde e à segurança pública
e prejuízos econômicos e sociais.

Para a segurança hídrica é especialmente relevante porque a
Bacia Hidrográfica priorizada para o Programa Maranhão Verde, a
Bacia do Rio Itapecuru, abastece o sistema de distribuição de água na
capital do Estado, uso que impõe medidas de segurança hídrica e
revitalização da referida bacia.

Em adição, o Programa reconhece a contribuição das
comunidades tradicionais que adota práticas de produção que imprimem
maior sustentabilidade socioambiental. Ao tempo que incentiva e
capacita melhores práticas que contribuem para a sustentabilidade
socioambiental e econômica das unidades de produção da agricultura
familiar e dos ecossistemas onde estão localizadas.

Assim, são viabilizados mecanismos de compensar estes grupos
pelos serviços prestados à conservação dos ecossistemas. Nessa
perspectiva, a compensação dos serviços ambientais prestados assume
um caráter diferente ao de assistência social de outras políticas públicas,
pois se trata de um reconhecimento a um esforço real e sacrificado das
famílias de agricultores que adotam ou passem a adotar práticas que
contribuem à sustentabilidade.

Vê-se, que o Projeto em tela está em acordo com Programas
Federais, a exemplo de Programa Bolsa Verde e do “Produtor de Água”,
que apoia ações de conservação da água e do solo, como, por exemplo,
a construção de terraços e bacias de infiltração, a readequação de
estradas vicinais, a recuperação e proteção de nascentes, o
reflorestamento de áreas de proteção permanente e reserva legal, o
saneamento ambiental, etc.

Destaque-se a importância do Programa Maranhão Verde
‘dialogar’ com Lei nº 10.374, de 15 de dezembro de 2015, que institui
as diretrizes para o Programa de Identificação, Catalogação,
Recuperação e Preservação das Nascentes de Água dos Rios, Riachos,
Ribeirão, Córregos no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências, recentemente sancionadas pelo Governo do Estado, com
fins que se complementam.

Diante das considerações acima, evidencia-se o mérito da
proposta em tela, pelo que opinamos pela sua acolhida por este
colegiado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o projeto é meritório razão pela

qual opinamos por sua aprovação, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 056/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 09 de maio de 2017.

Deputado Léo Cunha - Presidente e Relator

Deputado Edson Araújo
Deputado Profº. Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 114/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 081/2017, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública o Conselho Regional
dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair – G13, com sede e foro no
Município de São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover a educação e
desenvolver a cultura e o folclore, bem como integrar crianças, jovens,
adultos e amigos na prática de esportes coletivos e ou individuais que
não apresentem riscos ou violência.

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 081/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 116/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 087/2017, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública a Associação Rede
Buriti do Povoado Bom Gosto, com sede no Povoado Bom Gosto e
foro no Município de Tutoia, 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).
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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, defender, operar a
preservação do meio ambiente, através de estudos, conscientização da
população, da educação ambiental, da proteção direta e indireta das
nascentes, dos rios e lagos, priorizando sempre na área produtiva
culturas e meios que valorizem o desenvolvimento autossustentável
em parceria com órgãos privados e públicos.

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 087/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 122 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda da
Costa.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o “Senhor Pedro
Robson Holanda da Costa, nascido em 19 de agosto de 1961 em
Brasília, filho caçula de 7 filhos, de Pedro Ferreira da Costa, Piauiense
e Cleide Holanda da Costa, Cearense. Aos 16 anos de idade, em 1978,
mudou-se para o Pará, para morar com o irmão mais velho que
trabalhava na Construção da Hidrelétrica de Tucuruí. Em 1980 seguiu
o irmão até o garimpo de Serra Pelada, trabalhando com o comércio
de comida para os garimpeiros. Após um tempo na cidade de Marabá,
surgiu a ideia de montar uma padaria chamada Delicia, em sociedade
com o irmão. Para melhor administrar os negócios, Pedro Robson
ficou no comércio de Serra Pelada, enquanto o irmão e o sócio
administravam o de Marabá. Em 1982, mudou-se definitivamente
para Marabá para administrar a padaria Delícia. Em 1986 adquiriu
a franquia Mineira da padaria Pão & CIA. Quando comprou a franquia
da Pão & CIA para Marabá, também se candidatou para abrir as
franquias em Belém e São Luís. Ao saber que em São Luís ainda não
existia uma loja moderna como a que possuía em Marabá, decidiu
mudar-se com a esposa e os filhos para o Maranhão. Dessa forma,
em 1990, montou sua padaria no São Francisco sendo a primeira da
cidade a ter ar condicionado e abrir aos domingos e feriados. Em
1995 transferiu sua padaria do bairro do São Francisco para Avenida

dos Holandeses, no Calhau, em prédio próprio. Em 2003 ampliou
seus serviços de padaria para o ramo de Buffet, começando com
churrascos e cafés coloniais. Hoje já são 17 pessoas trabalhando em
sua empresa Panette Buffet. Em sua vida exerceu variadas funções em
entidades de classe: ainda em Marabá foi Delegado Sindical do Sul do
Pará, Suplente de diretoria da FIEPA (Federação das Indústrias do
Estado do Pará) e o mais jovem Presidente do Rotary Clube do mundo
com 24 anos. Já em São Luís uma de suas primeiras atitudes foi
procurar o Sindicato da Indústria de panificação, hoje SINDIPAN na
FIEMA. Serviu em São Luís em várias instituições: - Conselheiro da
Secretária de saúde do Estado do Maranhão, - Presidente do São Luís
Convention Bureau, Conselheiro do SENAI - Venerável Mestre da
Augusta Respeitável Loja Guardiã da Fraternidade. Atualmente ocupa
os seguintes cargos: - Vice Presidente da FIEMA, e eleito 1º Secretário
dessa instituição. - Presidente do SINDIPAN (Sindicato das Indústrias
de Panificação e confeitaria de São Luís). - Vogal da JUCEMA, hoje,
suplente. - Vogal do TARF (Tribunal de recursos fiscais do Estado),
hoje, suplente. - Vice-presidente para assuntos da Indústria da
Associação Comercial do Maranhão. - Diretor da ABIP (Associação
Brasileira da Indústria de Panificação), - Grande secretário de ação
social da maçonaria (GOAN), Suplente do conselho do INAGRO. Em
2016, recebeu o Título de Cidadão Ludovicense e a Medalha Simão
Estácio da Silveira. Este ano completa 26 anos morando, trabalhando
e contribuindo de todas as formas possíveis com o Maranhão, Estado
que escolheu para viver, juntamente com sua esposa e sócia, Ana
Miranda da Costa.”

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 pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 014/2017, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

 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 014/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 09 de maio de 2017.
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Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 126 /2017

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 085/2017, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, que “Assegura aos Servidores Públicos
da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo os
funcionários das Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados a
redução de cargo horária semanal para quem possuem filhos (as)
portadoras de deficiência congênita ou adquirida.”

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

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder estadual acham-se aquelas
cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso
em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre servidores públicos do Estado,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

Assim sendo, é necessário salientar o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE
NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO
PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, §
1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, §
1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento
de que as regras básicas do processo legislativo da União
são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos Poderes”. Precedente: ADI 774, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria
de que tratou o Diploma impugnado, complementa e
completa, juntamente com a entrada no exercício, o
provimento de cargo público iniciado com a nomeação do
candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria
claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna,
cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3.
Ação direta cujo pedido se julga procedente.”( ADI 2420 /
ES) – O grifo é nosso.

“A atribuição de vantagens aos servidores somente pode ser
concedida a partir de projeto de lei de iniciativa do chefe do

Poder Executivo, consoante dispõe o art. 61, § 1º,  II,  a e c,
da CB, desde que supervenientemente aprovado pelo Poder
Legislativo. (...) A fixação de data para o pagamento dos
vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de
correção monetária em caso de atraso não constituem
aumento de remuneração ou concessão de vantagem. [ADI
559, rel. min. Eros Grau, j. 15-2-2006, P, DJ de 5-5-2006.]”

“Processo legislativo: normas de lei de iniciativa parlamentar
que cuidam de jornada de trabalho, distribuição de carga
horária, lotação dos profissionais da educação e uso dos
espaços físicos e recursos humanos e materiais do Estado e
de seus Municípios na organização do sistema de ensino:
reserva de iniciativa ao Poder Executivo dos projetos de leis
que disponham sobre o regime jurídico dos servidores
públicos, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
(art. 61, II, § 1º, c). [ADI 1.895, rel. min. Sepúlveda
Pertence, j. 2-8-2007, P, DJ de 6-9-2007.]”

Que pese a relevância do Projeto, porém o mesmo viola o
princípio da reserva de iniciativa e, conseqüentemente, o princípio da
separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do

Projeto de Lei nº 085/2017, em face da sua inconstitucionalidade
formal, haja vista, violar da reserva de iniciativa e consequentemente
do princípio da separação dos Poderes.

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 085/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 128 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 069/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Institui o “Dia Estadual da Prevenção,
Controle e Orientação da Osteoporose”.

O art. 1º da Proposição de Lei, por sua vez, esclarece que fica
instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o Dia Estadual da
Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose, a ser comemorado
anualmente, no dia 20 de outubro.

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

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
– à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-Membros
da Federação.
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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 069/2017, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 133/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 089/2017, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Técnico
de Ensino Profissionalizante-11 ELO, com sede e foro no Município
de São Luís, 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 de proteção

à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice, bem
como ações de preservação, habitação, reabilitação e integração à vida
comunitária de pessoas Portadoras de Deficiência.

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 089/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 134/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 078/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade do servidor da Secretaria de Estado da Saúde, informar
à Vara da Infância, da Juventude, e de Violência Doméstica, ocorrência
que envolva a criança, o adolescente ou o idoso com indício de maus-
tratos.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o servidor da Secretaria
de Estado da Saúde, no exercício de sua função, que detectar indício de
maus-tratos, em crianças, adolescentes ou idosos, fica obrigado a
informar à direção do órgão de sua atuação, para que, através de ofício,
imediatamente, comunique à Vara da Infância, do Adolescente, e de
Violência Doméstica.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 8.280, de
26 de julho de 2015, que institui a obrigatoriedade de notificação
compulsória da violência contra crianças e adolescentes nos Hospitais
e Clínicas de Atendimento Infanto-Juvenil, Serviços de Urgência e
Emergência ou Similares. 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 DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de

Lei nº 078/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
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Interno, considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido
(Lei Ordinária nº 8.280, de 26 de julho de 2015 ).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 078/2017, nos
termos do voto do relator.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 135/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 006/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado César Pires, que propõe o envio de “Mensagem de
Aplausos” ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara
dos Deputados e aos Parlamentares da Bancada Maranhense na Câmara
dos Deputados e no Senado, nos seguintes termos: “A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, acolhendo proposição do
deputado César Pires, manifesta apoio à redação integral da Lei
Complementar nº 157/2016 e, por consequência, contrariedade ao
veto parcial aposto pelo Governo Federal, e defende a derrubada do
veto. Atenciosamente, Deputado Humberto Coutinho, presidente”.

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 DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 006/2017 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 006/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 137 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 077/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de se garantir às gestantes de alto risco o internamento

em hospitais da rede privada, com custeio pelo estado, para o caso de
constatada falta de leitos em hospitais da rede pública, e se tratar de
deslocamento iguais ou superior a 200 quilômetros.

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.)

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados
diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no
orçamento para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação
de sua fonte de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela
também padece de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o
art. 43, inciso III, da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo
iniciativa legislativa sobre matéria orçamentária.

Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição
de Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que
adote as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-
se de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

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

077/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 077/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº138 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 079/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
divulgação dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos
responsáveis pelas chefias de plantão nas entradas principais e de
acesso ao público dos hospitais, casa de saúde, prontos-socorros e
ambulatórios localizados no 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: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68/2013)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem 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

079/2017, 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 079/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 09 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 139/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 084/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
divulgação da Lei do Feminicídio nos Estabelecimentos de Ensino
Público no 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
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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.)

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados
diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no
orçamento para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação
de sua fonte de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela
também padece de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o
art. 43, inciso III, da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo
iniciativa legislativa sobre matéria orçamentária.

Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição
de Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que
adote as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-
se de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

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

084/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2017,
contra o voto do Relator ( voto vencido).

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

em 09 de maio de 2017.

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

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0467/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/
93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão,

para o pagamento do seguro DPVAT 2016 e Multa, atinente à MOTO
HONDA/NXR150 BROS ES Placa OIS 6804, no valor total de R$
376,03 (trezentos e setenta e seis reais e três centavos), DPVAT 2017,
no valor de R$440,41(quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um
centavos).Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo
de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe
o art.26, caput da Lei nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 08 DE MAIO DE 2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto-
Presidente em Exercício.
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