
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018 1

ANO XLV - Nº 061 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 20 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................05

INDICAÇÃO................................................................................06

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESUMO DA ATA..........................................................................12

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................13

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................13

RESENHA......................................................................................14

PARECER.......................................................................................15

PORTARIA....................................................................................20

AVISO DE LICITAÇÃO................................................................20

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira  (DEM)
03. Deputado Bira  do Pindaré (PSB)
04. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputada Francisca Prim o (PC do B)
11. Deputado Glalbert Cutrim  (PDT)
12. Deputado Hem etério Weba (PP)

13. Deputado Júnior Verde (PRB)
14. Deputado Neto Evangelista  (DEM)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

M ESA DIRETORA

15. Deputado Othelino Neto (PC do B)
16. Deputado Paulo Neto (DEM)
17. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
18. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
19. Deputado Raimundo Cutrim  (PC do B)
20. Deputado Rogério Cafeteira (DEM)
21. Deputado Stênio Rezende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)
VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAM ENTAR UNIDOS PELO M ARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PRP)
02. Deputada Nina Melo (MDB)
03. Deputado Roberto Costa (MDB)
04. Deputado Sousa Neto (PRP)

BLOCO PARLAM ENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Alexandre Almeida (PSDB) 
02. Deputado Eduardo Braide (PMN)

BLOCO PARLAM ENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSDB)
04. Deputado Max Barros (PMB)
05. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Cabo Cam pos (PEN)
03. Deputado César Pires (PV)
04. Deputado Edilázio Júnior (PSD)
05. Deputado Jota Pinto (PEN)
06. Deputado Rigo Teles (PV)

PV - PEN - PSD

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafete ira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAM ENTAR DEM OCRÁTICO
01. Deputado Josim ar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PR)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)
LÍDER                                     
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Ricardo Rios (PDT)

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) - Lic . 
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)
Procuradora da Mulher: Dep. Valéria Macedo (PDT)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

Glacimar Fernandes
SECRETÁRIA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Fernando Furtado
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

Leibe Barros
SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Marco Aurélio

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rogério Cafeteira

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICE PRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00

Elizabeth Lisboa
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 09:00

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

Eunes Borges
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Lúcia Maria



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/04/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE - PEN............................................6 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25.04.2018

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

1. PROJETO DE LEI Nº 037/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE ESTABELECE AS
DIRETRIZES PARA A INSTITUIÇÃO DA CAMPANHA
PERMANENTE SOBRE GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM); E DA COMISSÃO DE SAÚDE
– (RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO).  TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE ORIENTAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. (RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM).
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA 16 E 19 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA 16 E 19 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (2ª
SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 167/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO
REVERENDÍSSIMO PADRE CLÁUDIO SOUSA FERNANDES.

TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 168/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
09 DE MAIO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO PLENÁRIO DEPUTADO
“NAGIB HAICKEL”, PARA “ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃ
MARANHENSE, À SENHORA MIGUELINA PAIVA VECCHIO”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 170/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
28 DE JUNHO ÀS 11 HORAS, EM HOMENAGEM À CULTURA
POPULAR MARANHENSE, COM A ENTREGA DE TÍTULOS E
PLACAS DE HOMENAGEM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 171/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CODÓ, PELA PASSAGEM DO SEU 122º (CENTÉSIMO VIGÉSIMO
SEGUNDO) ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 172/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BACABAL, PELA PASSAGEM DO SEU 98º (NONAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 177/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AOS 65 ANOS DE EXISTÊNCIA DO SENAI
(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL), NO
MARANHÃO, EM DATA A SER AGENDADA, TENDO EM VISTA
A IMPORTÂNCIA DESSA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA A
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, A INOVAÇÃO E
A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS AO
LONGO DE SUA HISTÓRIA.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 178/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA, LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 025/2018, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO REVERENDÍSSIMO
PASTOR GILDENEMIR LIMA DE SOUSA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 181/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO EX-PRESIDENTE SENHOR
JOSÉ SARNEY, PELA PASSAGEM DO SEU  ANIVERSÁRIO, NO
DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 173/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SUBMETIDO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
O PARECER Nº 130/2018, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº
055/2018, ORIUNDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE REJEITA A REFERIDA
PROPOSIÇÃO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 183/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTAD STÊNIO REZENDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES DO DESEMBARGADOR RAIMUNDO LICIANO DE
CARVALHO, EX-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MARANHÃO(TJMA), EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE CONDOLÊNCIAS PELO SEU FALECIMENTO,
OCORRIDO NO DIA 23  DE ABRIL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/04/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 091/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a prática de sustentabilidade,
racionalização e consumo consciente quanto à aquisição de materiais e à
contratação de serviços pelos órgãos públicos estaduais.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 089/18, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual do Choro, a ser celebrado em
23 de abril.

2. PROJETO DE LEI Nº 090/18, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que obriga os estabelecimentos públicos e privados
no Estado a inserir nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial
do Autismo e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 005/18, de autoria da Senhora Deputada Nina
Melo, que envia Moção de Apoio, dirigida à advogada colinense Ludmila
Ribeiro, pelas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça, em benefício de seu agressor.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 087/18, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão
a dança típica Cacuriá.

2. PROJETO DE LEI Nº 088/18, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/18,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Pastor Gildenemir Lima de
Sousa.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/18,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que acrescenta a alínea
“K” ao art. 139 da Resolução Legislativa Nº 449, de 24 de junho de 2004,
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
criando a Medalha “Maria Firmina”.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/18,

de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Denise Albuquerque por sua atuação para
o desenvolvimento social e ambiental no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 24 DE ABRIL DE 2018.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO  – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 091 / 18

Dispõe sobre a prática de sustentabilidade,
racionalização e consumo consciente quanto à
aquisição de materiais e à contratação de serviços
pelos órgãos públicos estaduais.

Art. 1° - Ficam os órgãos e as entidades da administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obrigados a adotar
práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente quanto
à aquisição de materiais e à contratação de serviços, nos termos desta lei,
através de:

I. Preferência ao uso de mensagens eletrônicas (e-mail) na
comunicação evitando o uso do papel.

II. Evitar a impressão de documentos, quando possível.
III. Fazer a revisão dos documentos antes de imprimi-los.
IV. Imprimir documentos em fonte econômica (eco fonte) e frente

e verso.
V. Configurar ou substituir os equipamentos de impressão e cópia

para modo frente e verso automático.
VI. Somente disponibilizar um cartucho/tonner novo ao receber o

velho completamente vazio.
VII. Reaproveitar as folhas impressas de um lado para nova

impressão ou confecção de blocos de rascunho.
VIII. Dar preferência ao uso do papel reciclado ou não clorado;
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IX. Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente

quanto ao uso do papel;
X. Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo

funcional.
§. Os órgãos públicos devem adotar políticas públicas visando à

formação e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado, além
da conscientização dos próprios servidores e jurisdicionados sobre a
necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, bem como instituam
comissões ambientais para o planejamento, elaboração e acompanhamento
de medidas, com fixação de metas anuais,  visando à correta preservação e
recuperação do meio ambiente.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 23 de Abril de 2018. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo implementar o uso
racional do papel nos órgãos públicos estaduais no que se refere à gestão
ambiental através de iniciativas como o início da impressão frente e verso
e a adoção da versão eletrônica de documentos. Tal medida é uma forma de
utilizar o papel de modo mais sustentável e incentivar o uso racional dos
recursos naturais. Tal medida se torna necessária tendo em vista as recentes
discussões acerca do aquecimento global, suas causas e conseqüências
nefastas para a existência de vida no planeta considerando a efetiva influência
do Poder Público na atividade econômica nacional, especialmente através
das compras necessárias para o bom desenvolvimento de suas atividades
e efetiva prestação de serviços ao público em geral e o papel da
Administração Pública na criação de novos padrões de consumo e produção,
na condição de grande consumidora e usuária dos recursos naturais.

O art. 225 da Constituição Federal de 1988, estabelece que todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações, portanto, pelas razões acima, conclamo os
nobres Deputados para aprovarem a presente proposição.

Plenário Nagib Haickel, 23 de Abril de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 181 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao ex-presidente Sr. José Sarney, pela passagem de seu
aniversário, no dia 24 de abril do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 23 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.18
EM: 24.04.18

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.18
EM: 24.04.18

REQUERIMENTO N° 183 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso IX), requeiro a Vossa Excelência, que seja encaminhada
MENSAGEM DE PESAR, aos familiares do desembargador Raymundo
Liciano de Carvalho, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), externando o mais profundo sentimento de pesar pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 23 de abril.

Outrossim, requeiro que seja extensiva a mensagem de pesar aos
seus familiares pela perda irreparável do Dr. Raymundo Liciano de Carvalho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, Em 24 de abril de 2018. - STENIO REZENDE
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.18
EM: 24.04.18

INDICAÇÃO Nº 279 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Estado da Saúde, CARLOS EDUARDO LULA, solicitando que adotem
providências no sentido de REUNIR COM O DIRETÓRIO
ACADÊMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA
DA UFMA, A FIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS, A
EXEMPLO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRÁTICA
DOS UNIVERSITÁRIOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.

A presente solicitação é uma demanda dos alunos do Curso de
Odontologia da Universidade Federal do Maranhão, que buscam melhorias
efetivas para o curso. Ocorre que, na última reunião que aconteceu entre
Governo, Secretaria de Saúde e “representantes do curso de odontologia”,
os alunos sequer estiveram representados. Por essa razão, solicita-se que
nas futuras reuniões seja convocada a representação por meio do Diretório
Acadêmico.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de abril de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 280 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, FRANCISCO
GONÇALVES, solicitando que adotem providências A FIM DE INCLUIR
O TENENTE-CORONEL EMERSON FARIAS COSTA, O
CORONEL ANTONIO MARKUS DA SILVA LIMA, O MAJOR
JADIEL LUÍS SOUSA REZENDE E O SOLDADO DA PM
FERNANDO PAIVA MORAES JÚNIOR NO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS
(PROVITA) DO MARANHÃO.

Levando-se em consideração o teor dos depoimentos prestados
pelos referidos militares bem como o conhecimento de cada um deles
sobre fatos que ainda estão sob investigação, solicita-se que seja concebida
tal política pública de direitos humanos, concebida enquanto instrumento
de combate à impunidade e enfrentamento à criminalidade. Em linhas
gerais, o Provita se destina a proteger e reinserir socialmente vítimas ou
testemunhas que estejam sendo ameaçadas em razão de estarem
colaborando ou serem potenciais colaboradores em processos judiciais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de abril de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 281 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o senhor Flávio Dino, a fim de que, junto aos setores
competentes, promova no Estado do Maranhão a implementação da
Programação Geral de Ações e Serviços de Saúde - PGASS, a fim de que se
propicie uma melhor coordenação dos serviços de saúde entre os municípios
e o Estado.

A Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde – PGASS é
um dos instrumentos do planejamento da saúde, consistindo em um
processo de negociação e pactuação entre os gestores em que são definidos
os quantitativos físicos e financeiros das ações e serviços de saúde a serem
desenvolvidos, no âmbito da região de saúde, sua implementação
consubstanciará um importante mecanismo para gestão e aprimoramento
na prestação da Saúde no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Oradores transferidos da Sessão de ontem,
Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, na verdade, eu estava inscrito ontem, mas eu usei o Tempo da
Liderança, no dia de ontem. Eu vou declinar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Sousa Neto fez uma permuta com o
Deputado Cutrim. Deputado Cutrim por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, internautas,
bom dia a todos aqui. Queria cumprimentar a galeria, que está presente
aqui na nossa casa. Eu queria fazer uma recomendação ao Presidente da
Assembleia. Ontem, eu fui me inscrever, no Grande Expediente, e já estava
a semana toda preenchida. E o que me chamou a atenção é porque, pelo
que se sabe, quando você vai se inscrever no Grande Expediente, você
assina, e estava sem assinatura. Então não podemos passar por cima nas
normas e procedimento interno desta casa. E a pessoa quando se inscreve
no grande expediente tem que assinar, colocar a sua assinatura. Então a
gente fica preocupado com esse tipo de coisa aqui na casa. Mas, Senhor
Presidente, eu queria cumprimentar os colegas. E eu pedi, ontem, na minha
fala, que fosse restaurada uma CPI para que apurasse aquele fato envolvendo
o Secretário de Segurança Pública. E eu pediria que os colegas, os 42
deputados, incluindo o Deputado Cutrim, assinassem. Porque isto aqui
foi um atentado contra o Parlamento do nosso Estado do Maranhão. Na
hora em que um Secretário do Governo vai induzir, praticar um crime
contra um preso, para se ter à mão uma pessoa inocente, é um fato criminoso.
Eu estava olhando aqui a fala do Procurador da República, porque eu
estava lendo aqui o Blog do Gilberto Leda, onde ele, o Procurador, confirma
textualmente que o preso foi conduzido pelo Secretário de Segurança. Está
no áudio da fala do Procurador da República. O Procurador da República
confirma também que o preso, antes de conversar com os procuradores,
teve uma conversa amistosa com o Secretário de Segurança. Enquanto ele,
na nota, diz ao contrário. Ele botou uma nota e disse ao contrário. Então
nós temos que apurar este fato. Seria necessário que a Assembleia tivesse
posição. Me leva a crer que aqueles deputados que se negarem a assinar
estão encobrindo alguma coisa. O Secretário divulgou um vídeo logo quando
foram presas essas pessoas. É que foi tirado desses dados de algum telefone
de alguns dos presos. Porque para ter acesso a esse telefone, pelo que eu
saiba, tem que ter autorização da Justiça, mas ele correu logo e colocou aí
na imprensa dizendo que havia dois deputados envolvidos e um secretário.
Então, a Assembleia tem por questão profissional, ética e moral dos 42
deputados assinarem essa CPI. Aqueles que não quiserem assinar vai ficar
uma interrogação. Por quê? Estão com medo de quê?  Nós temos que saber
realmente se tem dois deputados envolvidos, eu tenho interesse em saber.
Quem são os deputados que estão envolvidos? Disse que tem dois. O
secretário quem é? Ninguém sabe. Olha, da maneira que foi feito o fato, que
o secretário foi lá, se esse preso, esse policial militar tivesse aceitado, aí o
Deputado Cutrim quando se espanta vinha um mandado de prisão de
Brasília e outro deputado preso. Mas, por quê?  A que ponto nós chegamos.
Este secretário é um desequilibrado, é um psicopata, gente. É perigoso.
Armar tudo isto, ele diz uma coisa, o Procurador da República diz outra
coisa, nós temos que saber onde está a verdade. O Procurador afirma
textualmente que o secretário conduziu. A figura do secretário é
administrativa, o Procurador afirma que o secretário conversou com o
preso antes. O secretário disse que não, agora o que me causa espécie
diante de tudo isso é que o secretário é testemunha de acusação, o senhor
Jefferson Portella é testemunha de acusação, ele participou da operação,
mesmo naquela época eu critiquei, eu disse isso aqui não é trabalho de
secretário, a função de secretário é eminentemente administrativa, é gestor,
mas ele foi lá querendo aparecer, testemunha de defesa, qual o interesse
dele? Está ali que o processo está na esfera federal, então tem muitos
senões, eu elenquei 26 senões, ali tem crime até de sequestro, gente, tem
dezenas de crimes cometidos ali nesse ínterim, são fatos gravíssimos que
a Assembleia aqui tem que apurar com punhos de ferro, quem estiver
envolvido que se quebre, agora a verdade tem que aparecer, nós não podemos
deixar as coisas nas entrelinhas, a situação se ficar como está, é difícil, é um
fato gravíssimo, é uma denúncia gravíssima, e a Assembleia Legislativa não
pode recuar, senhores, a Assembleia Legislativa tem que buscar assinar a
CPI e vamos apurar e buscar, a verdade tem que aparecer, aquele deputado
que se recusar a assinar, eu vou ficar preocupado, viu Antônio Pereira, eu
vou ficar preocupado, será que ele tem rabo de palha? Será que ele não
assina por que tem outra coisa que podem denunciar ele? Alguma coisa
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esta errada, se ele não estiver envolvido nesse caso específico, tem outra
coisa que possa comprometê-lo? Alguma coisa errada tem porque é uma
agressão contra o parlamento do nosso estado. Isso é uma vergonha. Nós
não podemos recuar. Vamos pra cima. Vamos assinar essa CPI e apurar
com transparência, com postura, com profissionalismo. Isso é o que temos
que fazer. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, galeria, saudando especialmente as professoras e os professores
do estado do Maranhão. Senhor Presidente, hoje mais uma vez nós tivemos
a presença nesta Casa dos educadores do Maranhão que vieram acompanhar
a tramitação e a votação da Medida Provisória 272/2018, do governo do
Estado, que para as propagandas do governo do Estado pagas com recursos
públicos e pagas num valor muito alto. Está tudo bem para a educação
segundo a propaganda, a única coisa que sabe dizer é que o salário dos
professores do Maranhão é o maior do Brasil, mas a pergunta que eu faço
às senhoras e aos senhores: vocês recebem o maior salário do Brasil? Então
é sinal de que o governo do Estado deve começar a investir menos em
propaganda e investir mais naquilo que está previsto no Estatuto do
Magistério, cujo cumprimento é o que vocês vêm defendendo. Senhor
Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, o artigo 32 do
Estatuto do Magistério simplesmente não vem sendo cumprido pelo
governo do Estado. Em 2016, o reajuste foi zero para a categoria. Em
2017, o ajuste salarial que teve foi em cima de uma gratificação, da GAM,
congelando os vencimentos. Em 2018, quando nós imaginávamos que, por
ser um ano de eleição, o Governador Flávio Dino corrigiria todas aquelas
injustiças que ele fez com os nossos professores nos últimos três anos, ele
manda mais uma vez uma medida provisória a esta Casa que rasga o
Estatuto do Magistério em primeiro lugar no seu artigo 32 que é muito
claro ao dizer que o Poder Executivo procederá aos ajustes nos valores do
vencimento do subgrupo magistério da educação básica no mês de janeiro.
E o que faz o Excelentíssimo Senhor Governador na medida provisória?
Pega uma parte dos professores, dá o reajuste em janeiro, outra parte em
março e outra parte em junho, mas na televisão, senhoras e senhores, nós
ainda estamos em abril, mas na propaganda, que ele paga com o dinheiro de
vocês, ele já bota é o salário de junho que ainda nem começou a vigorar.
Segunda situação, e está muito claro para todos nós que fazemos parte da
Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos uma audiência pública nesta
Casa para discutir e debater a Medida Provisória 272, sabem por quê?
Porque nenhum dos professores e professoras que estão presentes aqui
foi ouvido, senhoras e senhores. Houve uma reunião de cúpula entre um
Sindicato que é dirigido pelo mesmo Partido do governador que se reuniu
às altas horas da noite para assinar um documento como se estivesse
falando em nome da categoria. E a pergunta que faço: uma Medida
Provisória editada sem ouvir os professores, professores e professoras do
Maranhão, V. Exas. foram ouvidos em relação a essa Medida Provisória?
Vejam, senhoras e senhores deputados, a importância do debate desse
assunto nesta Casa, a importância da Assembleia Legislativa servir como
a ponte para corrigir as injustiças do Governo do Estado. E a oportunidade
é essa, a oportunidade é agora, por ser um ano eleitoral nenhuma matéria
que verse ou trate sobre reajuste de vencimento poderá ser discutida, a não
ser no bojo dessa Medida Provisória n.º 272/2018. Então é a hora daqueles
que se dizem defensores da educação no Maranhão, daqueles que se dizem
que votam a favor dos professores do Estado estarem ao lado de vocês
aprovando as Emendas que foram apresentadas na CCJ que corrigem as
injustiças da Medida Provisória e asseguram o cumprimento do Estatuto
do Magistério. E aqui quero dizer do orgulho que tenho em ver a
mobilização, a força de vocês, o respeito com que vocês tratam e lutam
pela asseguração dos direitos de vocês que é ver nada mais e nada menos
que o cumprimento da Lei n.º 9.860/2013, que foi aprovada por esta Casa,
que é o Estatuto do Magistério. Portanto, senhoras professores e senhores
professores, contém com o nosso apoio, trabalhem da forma como vocês
estão trabalhando, mas acima de tudo, senhor Presidente, a minha vinda à
tribuna é para cobrar um compromisso que foi feito na CCJ, que a matéria

foi retirada de pauta para que houvesse um canal de diálogo com o Governo
do Estado e que nas próximas reuniões nenhuma aconteça sem a participação
dos representantes daqueles que estão aqui. O SINPROESEMMA já se
reuniu às portas fechadas por diversas vezes e em nenhum momento
defendeu o direito dos professores. Defendeu e serviu como advogado do
Estado, defendendo o texto daquilo que está na Medida Provisória e que
retira uma série de direitos que foram assegurados pelo Estatuto do
Magistério. Portanto, senhoras e senhores, o motivo da minha vinda a esta
tribuna é dizer, primeiro, que não sou eu, o Deputado Eduardo Braide,
mas toda a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão precisa estar
ao lado dos professores, porque são eles que estão no dia a dia das salas de
aulas, são eles que vivem a realidade da educação do nosso Estado. E se o
governo gasta tanto em propaganda para divulgar aquilo que não é verdade,
que ele comece a gastar para dar aquele direito que lhes foi assegurado pelo
Estatuto do Magistério. Vamos em frente. Vamos à luta e vamos à vitória,
professores do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Registro a presença a pedido do Deputado Jota
Pinto, do Vereador Sá Marques, de São Luís. Seja bem-vindo a esta Casa.
Deputado Fábio Braga, por gentileza. Senhores Professores, vocês são
muito bem-vindos a esta Casa, mas não aceitamos manifestações aqui, não
é permitido. Se continuarem nós vamos ter que suspender a Sessão. Por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia.
Plenário hoje aqui cheio de professores. Quero desejar boas vindas e que
essa Casa sempre permaneça como um palco de discussão para todas as
conquistas e garantias de direito para a população e para todas as entidades
de classe e todos que venham a esta Casa para representar. Eu venho hoje
relatar, Senhor Presidente, a minha ida à cidade de Coelho Neto no final de
semana passado, em que eu conversei, dialoguei e debati com boa parte da
população, representantes da Câmara Municipal de Coelho Neto. E algumas
das reivindicações eu quero fazer aqui. Algumas já encaminhei. Das
reivindicações exigidas lá, as mais reivindicadas foram a questão do Mais
Asfalto na cidade, para que fossem beneficiadas a boa parte das ruas e
avenidas da cidade de Coelho Neto. A população também de Coelho Neto
e das cidades vizinhas reivindicam a melhor conservação da estrada da
MA-034, que vai do povoado Descanso em Caxias até Palestina, povoado
que fica entre Anapurus e Brejo, passando pelas cidade de Coelho Neto,
Duque Bacelar, Buriti, e também que faz a ligação com algumas cidades do
Piauí. Essa rodovia é de suma importância para o transporte de bens e de
serviços públicos que usam essa MA e também para o transporte da
maioria dos produtos que são levados para o comércio dessa cidade. Os
buracos nessa rodovia estão aumentando cada vez mais. No período
chuvoso aumentaram. E ainda tem um agravante, há uma falta de sinalização
completa tanto horizontal quanto vertical na estrada, fazendo com que
esse pequeno trecho tenha aumentado muito a quantidade de acidentes e
aumentado o índice de criminalidade por conta das inúmeras paradas dos
transportes de cargas, que têm parado por conta dos buracos e que têm
sido vítima de assalto na região. Outro assunto que ficou lá reivindicado
por boa parte da população é o financiamento da saúde, por parte do
Governo do Estado, para a UPA  de Coelho Neto. E também uma das
reivindicações, que cheguei até a olhar, é a escola na cidade de Coelho Neto.
A escola Justino Silva Bastos, que faz parte da rede estadual de ensino, há
mais ou menos cinco anos teve que se deslocar para outra unidade, Unidade
Integrada Coelho Neto, por conta da construção da escola que foi feita na
administração passada. Essa escola não foi concluída. Falta pouco para ser
concluída, mas está lá erguida. Está quase no ponto de serem colocadas as
salas de aula em funcionamento. E eu espero, como já falei para o Secretário
Felipe Camarão, que essa escola, havendo entendimento entre a Prefeitura
e o Governo do Estado, poderá funcionar em curto prazo de tempo, dando
mais comodidade a professores e alunos da cidade de Coelho Neto, mas
também outro ponto levantado é a questão de que a cidade de Coelho
Neto, que tinha no Grupo João Santos e nos últimos anos demitiu uma
quantidade imensa de funcionários, e que não pagou a indenização, isso
tem acarretado a famílias e famílias da cidade de Coelho Neto o
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endividamento no comércio local e também a falta de cumprimento dos
seus afazeres domésticos, eu quero aqui enfatizar que esses pontos, mais
asfalto, a recuperação da MA-034, a questão da Escola Justino Bastos, a
questão do financiamento pelo estado da UPA de Coelho Neto e também
a questão da demissão do Grupo João Santos, farei os encaminhamentos
necessários para que boa parte desses assuntos tratados na cidade de
Coelho Neto tenha uma solução em curto prazo de tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Mais uma vez, senhores professores, vocês são
muito bem-vindos a esta Casa, mas não permitimos manifestações aqui,
vamos respeitar aqui a palavra do deputado. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado
Fábio, invertemos aí, o Edilázio em meu lugar e eu no lugar do deputado
Edilázio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Edilázio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente,  caros  colegas  parlamentares,
imprensa,  quero saudar  aqui todos os professores,  manifestar  minha
solidariedade e  dizer,  como usei ontem o termo referindo ao governador
Flávio Dino,  o governador fake news. Porque, só para  quem mora  em
outro Estado que  assiste a propaganda do governo no TV para  acreditar,
porque,  nós  maranhenses, principalmente,  nós parlamentares  que
estamos  aqui diariamente  ouvindo o clamor  dos professores  sabendo
que é uma  grande  farsa,  uma  grande mentira  o que  ele  vem investindo
em publicidade  e  faltando em cumprir  as  suas  obrigações.   E aqui, caros
professores, quero  fazer  o registro que  nós aqui da  Oposição votamos
com vocês, vamos  votar  também a  favor,  que  seja  cumprido o Estatuto
do  Educador, aqui, Senhor Presidente,  esses  professores  não estão
pedindo nada de mais, nada  além do que é  o direito deles,  que é  que  seja
cumprido o  Estatuto que  nós aprovamos, como que  nós aprovamos o
Estatuto e  agora  nós não vamos cumprir  esse  Estatuto.   E aqui também,
Senhor Presidente, veio um outro fake news  que  são essas  Escolas
Dignas  e aqui está  quem  educa  e  quem sabe  mais que  qualquer  um de
nós.  Lá no município de  Riachão, o Vice-Governador  foi inaugurar  uma
escola  com o Líder  do Governo  Rogério Cafeteira  em um povoado.
Deputado Antônio Pereira, foi inaugurar escola,  o helicóptero decolar  e
caiu uma  chuva,  quem estava  dentro  da  escola  se  molhou mais  do quem
estava  do  lado de  fora  e  essa é a escola digna. E o que mais aqui, Senhor
Presidente, nós sentimos é que vocês que estão aí em cima, quase que
100%, eu afirmo, votaram nesse governador, acreditaram em uma falsa
mudança, que haveria outro tratamento até porque ele era um governador
dito de esquerda, que respeita os sindicatos, as associações, mas os
privilegiados sabem quem foi? Foi só o SINPROESEMMA com a vice-
prefeitura aqui de São Luís, e os professores sem a menor valorização.
Mas isso, Senhor Presidente, está chegando a hora de dar o troco. Vocês,
que fizeram campanha, que foram para a rua pedir por esse que está no
Palácio dos Leões, vão fazer o mesmo agora para tirá-lo e contem aqui com
o nosso apoio, a nossa solidariedade, com o Deputado Edilázio. Juntamente
com os demais parlamentares, vamos trabalhar não por nada, mas para que
apenas seja cumprido o Estatuto do Educador. O meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
aparte. Senhores professores, peço que respeitem o deputado que está na
tribuna.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica: “Assim também é a fé, se não tiver obras, é
morta em si mesma. Porque, assim como o corpo sem o espírito está
morto, assim também a fé sem obras é morta”. São Tiago 2. 17-26. É
impossível ter fé em Deus se não demonstrar justiça, amor, perdão,
misericórdia e compaixão pelo próximo, pois a fé sem obras é morta. Com
essa mensagem bíblica, nós saudamos a todos, cumprimentando o
Excelentíssimo Senhor Presidente, em cujo nome cumprimento todos os
nobres parlamentares, a imprensa, todos que nos acompanham em todo o
estado do Maranhão, especialmente todos os professores na pessoa do
professor Ramon que está ali, professor de filosofia. Saudando a todos,
agradecendo inclusive a participação da galeria que deveria estar sempre
repleta, mas infelizmente, durante todas as sessões, a galeria permanece
vazia. Democracia se faz com participação popular, para acompanhar as
ações, saber realmente o que estamos votando e as proposições necessárias
para o fortalecimento de todos os servidores, de forma especial, os
professores que precisam também desse diálogo com o governo. Nós
defendemos o diálogo em todos os nossos pronunciamentos, nós
defendemos a democracia, os professores, defendemos a participação e a
democracia com realização, pois a participação é fundamental. Senhor
Presidente, na manhã de hoje, quero destacar a nossa agenda no sul do
estado do Maranhão, onde tivemos a oportunidade de participar de alguns
momentos de reuniões no sul do estado de forma decisiva a compor todo
um conjunto de esforços no sentido de poder apoiar várias iniciativas de
fortalecimento da economia maranhense, de forma mais especial no sul do
Estado. Em Estreito, estivemos reunidos, na Colônia de Pescadores, com
vários presidentes de entidades tanto de Itinga, Carolina, São Francisco do
Brejão, Açailândia, Tasso Fragoso, vários municípios ali representados no
sul do estado em uma reunião em Estreito, com a presença do Deputado
federal Cléber Verde, com a presença do Deputado Deoclides Macedo que
participou do evento, do Prefeito Cicin, do Edivaldo que foi o nosso
anfitrião da Colônia de Pescadores, de todos os presidentes das colônias,
a Jéssica, do Rivelino, de todos os presidentes que ali estavam buscando a
consolidação de direitos para os trabalhadores daquele município e da
região Sul do Estado. Então quero aqui externar o nosso compromisso com
todos os trabalhadores maranhenses, de forma especial naquela ocasião,
defendendo a pesca e a aquicultura. Precisamos fortalecer a economia do
Estado. E levei ali uma boa nova, eu estou vindo de Brasília, estive em
Brasília recente em uma reunião com, hoje, o Ministro, que é o Secretário
Nacional da Pesca e Aquicultura Dayvson Franklin de Souza, que nos
recebeu em seu gabinete. Hoje temos ali um Decreto que legitima as ações
do Ministério, que a partir do dia 27 vai entrar em vigor esse Decreto, que
vai oportunizar mais uma vez o fortalecimento desse setor para a economia
maranhense e de forma especial para a organização, poder recadastrar os
trabalhadores ou cadastrar os trabalhadores para que de fato eles tenham
os seus direitos garantidos. E ali foi firmado esse compromisso e levo, e
trago também na bagagem, eu levei como demanda para Brasília e trouxe a
demanda atendida pelo nobre Secretário Nacional da Pesca, Dayvson de
Souza, que é a reimplantação, que é a reconstrução de uma unidade da
SEAP, da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, em Imperatriz. Eu
havia, na época como gestor, como superintendente federal, eu havia criado
um escritório regional em Imperatriz e ali que estava funcionando atendendo
as demandas dos piscicultores do Sul do Estado. Nós sabemos da distância
que é de Balsas, Imperatriz, aquela região Sul para São Luís e os problemas
que ali eram resolvidos, estavam sendo resolvidos a contento. Ou seja,
existiam as condicionantes necessárias para o atendimento dos trabalhadores
na região Sul. O escritório cumpriu o seu papel por meio inclusive da
servidora Olávia, que teve a oportunidade também de nos acompanhar em
uma agenda em Imperatriz, que foi uma grande gestora, que deu sua
contribuição e ali permitiu que pudéssemos, senhor Presidente, direcionar
nossos esforços para atender os nossos trabalhadores do Sul do Estado.
Mas eu quero destacar a reunião de Estreito, nós estivemos também
participando de uma agenda com o secretário municipal de Imperatriz, o
senhor Francisco de Assis Amaro Pinheiro, que é o secretário de
Infraestrutura do município, já levando a ele essa necessidade do Ministério
implantar o escritório. Foi muito solícito, se colocou à disposição e já vai
trabalhar com o Prefeito Assis para que de fato possamos nos reimplantar,
reinaugurar esse escritório que vai trazer divisa para o Sul do estado do
Maranhão. Acompanhou-me na agenda o presidente da colônia de Itinga,
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Rivelino, também a senhora Olávia, vários presidentes de entidades, o
Gino, que é da colônia do São Francisco do Brejão, de Açailândia, e ali ficou
firmado então essa parceria, esse compromisso para com a economia do
Estado e fortalecimento, a defesa dos trabalhadores maranhenses. Mas
por ora, agradecer senhor Presidente, pela oportunidade e que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem
apartes. Ausente. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, cumprimentar de forma
especial, na manhã desta terça-feira, dia 24 de abril, a galeria que está
ocupada, na manhã desta terça-feira, por professores, por educadores.
Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre a vida de vocês. Quão bom, quão bom é tê-los na Casa do
Povo. Venham mais vezes não só por conta da medida provisória 272, mas
em outras oportunidades. E aproveitando a presença dos professores, eu
quero tratar de três assuntos, mesmo com o tempo exíguo. Primeiro, com
relação à descompressão. O que é a descompressão? É  um processo que
ficou conhecido  no meio dos educadores, a ação coletiva nº 14.400, que o
Sindicato SINPROESEMMA, quando defendia os professores, que hoje
não defende mais, ingressou com ação coletiva na Justiça. E ela tramitou de
2000 a 2011, transitado em julgado em 2011. O que é um processo de
descompressão? Ao longo dos anos, os governos davam reajuste
diferenciado aos professores e foi achatando, foi comprimindo o salário
dos professores. Em 2011, transitado em julgado em 2011. O que é o
processo de descompressão? Ao longo dos anos os governos davam reajuste
diferenciado aos professores e foi achatando, foi comprimindo o salário
dos professores. Em 2011, transitado em julgado, os professores ganharam.
A partir de 2013 começaram a ter os pagamentos desses reajustes que não
foram concedidos ao longo do tempo. Mas o mais absurdo é quem em
2018, o Governador Flávio Dino, por meio do processo, tenta agora reabrir
o processo para mandar para o STJ e passar mais dez anos enrolando os
professores. Ou seja, o Governador Flávio Dino tenta dar um calote, tenta
dar um golpe nos professores com o processo de descompressão. Tivemos
uma audiência pública na semana passada e deixamos bem claro, não só
naquela audiência, mas na manhã de hoje: Professores, os senhores não
estão sozinhos. Os professores do Estado do Maranhão não estão sozinhos.
Contem com o nosso apoio, contem com a nossa atenção e com a nossa
luta. O Governador Flávio Dino faz uma propaganda mentirosa dizendo
que o salário dos professores do Maranhão, o piso salarial dos professores
é o maior piso do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. O Governador, no
Jornal Pequeno, nas suas redes sociais, diz que o piso dos professores é
maior. E é uma inverdade, é um fake news, é uma mentira. O piso dos
professores de vinte horas é de mil e duzentos reais. O piso de quarenta
horas é de dois mil e quinhentos reais. E o mais interessante é que, de mais
de trinta mil professores da rede, somente dois mil e quinhentos professores
tem o piso de quarenta horas. Então, de mais de trinta mil professores,
nem dez por cento consegue chegar ao salário de cinco mil e setecentos
reais, como ele alardeia que é o maior salário do Brasil. Folha de São Paulo,
alguns fake news têm impacto real no ambiente escolar, como as insanidades
divulgadas sobre a escola sem partido e a doutrinação ideológica de parte
dos professores. Para ele nem todo mundo quer saber a verdade e prefere
ficar com a mentira mais confortável. Não sou eu que estou dizendo é a
Folha de São Paulo. O Governador Flávio Dino, o Governador do
Maranhão, do PCdoB, dizia que o Estado era o que pagava melhor os
salários aos professores. Nós checamos e eles pagam melhor, sim, mas
somente para 7% dos docentes. E ainda disseram, o Governador Flávio
Dino, que nos acusaram de bater na esquerda, ou seja, o Brasil começa
acordar e começa a despertar. Se existe um fake news no Brasil, esse fake
news se chama Governador Flávio Dino, porque mente dizendo que o piso
salarial dos professores é o maior piso salarial do Brasil. E por último,
professores, solicitamos à Assembleia Legislativa a aprovação de um

Requerimento que nós solicitamos, que seja encaminhado expediente ao
Secretário de Educação, Felipe Camarão, solicitando as informações com
os endereços das setecentas escolas dignas, bem como o tipo de intervenção,
o tipo de reforma que ele fez, a cópia da licitação, a cópia do contrato e a
cópia de todas as notas fiscais das escolas dignas que o Governador Flávio
Dino diz que está totalmente construída ou totalmente reformada. E hoje
aproveito para fazer a denúncia de uma escola que é digna, mas é digna de
pena, que é o Robson Martins, lá no Maiobão. Quem sabe o que é escola
digna são os professores e muitas delas são dignas de pena. A Escola
Robson Martins, do Maiobão, não tem fiação elétrica, não tem instalação
elétrica, o telhado todo comprometido e alguns professores estão dando
aula embaixo de árvore, porque não tem condições de dar aula para os
alunos dentro de sala de aula. Então, essa é a realidade da escola digna do
Governador Flávio Dino.  Então, Governador Flávio Dino respeite os
professores, respeite a educação. E nós declaramos, na manhã de hoje, os
professores não estão sozinhos, contem com nosso apoio, contem com
nossa luta. Presidente Roberto Costa, Deputado Roberto Costa, Presidente
da Comissão de Educação, fiz um Requerimento hoje solicitando à Comissão
de Educação a convocação do presidente do SINPROESEMMA, porque
o sindicato é dos professores, mas a direção do sindicato hoje não está ao
lado dos professores, está do lado do governo. Uma convocação do
presidente do sindicato para que venha tratar com a Comissão de Educação
e explicar...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, peço que conclua seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Uma
convocação do presidente do sindicato para que venha tratar com a Comissão
de Educação e explicar porque eu só faz reunião às portas fechadas e não
representa, a direção hoje do SINPROESEMMA não representa hoje os
professores do Maranhão. SINPROESEMMA, direção do
SINPROESEMMA respeite os professores do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem
apartes. Peço que a galeria não se manifeste. Vocês são muito bem-vindos
a esta Casa, mas, se continuar, eu vou ter que suspender a Sessão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, meus pares
da Mesa, colegas deputados, galeria, imprensa, professores do meu
Maranhão. Eu reafirmo a vocês e não é de agora que não há registro, nesta
tribuna e em nenhum momento de minha vida pública, que eu tenha votado
ainda como líder do governo. Peço que vocês observem os Anais desta
Casa se a minha mão ou a minha voz tenha um dia se estendido contra
professor. Poucos têm a legitimidade que eu tenho para isso porque também
sou professor, mas eu queria aqui dividir com vocês um lado positivo da
história. Ontem a UEMA foi homenageada na Câmara Federal. Por que
essa homenagem? Eu me recordo, Deputada Nina Melo, em 1998, em
decorrência da LDB de 96, nós criamos o Magistério 2001 que permitia
que nós tirássemos professores do ensino fundamental e colocássemos no
ensino médio. Nascia assim o que hoje se chama de UEMANET.
Posteriormente ao Magistério 2001, nós criamos o Nead (Núcleo de
Educação a Distancia). Garanto a vocês que talvez alguns de vocês tenham
sido frutos disso. Se não foram, tenho certeza de que algum foi fruto do
Procad aqui nessa galeria. O Magistério 2001 permitiu que 19% de
professores com 3º grau em 1996 alcançassem patamares de nível superior
e nível 3 que existe hoje. Saímos então do ensino fundamental para o
ensino médio, do ensino médio para o 3º grau. Foram 40.000 professores
neste Maranhão, segundo os registros que levaram à Câmara Federal por
uma proposta do Deputado Hildo Rocha para comemorar, em Brasília, os
20 anos de UEMANET. Como professor, tive a felicidade de construir
tanto o Magistério 2001, que foi em 98 justamente no meu reitorado, e a
resolução que o MEC transformou e o Conselho Federal de Educação não
Estadual, porque se trata de educação a distancia, colocou em 2001 o
magistério como a oitava universidade do Brasil a distancia, a primeira do
Nordeste, e agora nós já temos também pós-graduação feita ali. Então,
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meus queridos, diante de tanta agenda negativa, de tantos descumprimentos
de lei egressa do próprio governo, sendo descumprido aqui, sobretudo,
aquilo que já foi repetidamente dito, que é o artigo 32 do Estatuto do
Magistério. Digo a esta tribuna o que eu disse lá: nós não estamos pedindo
esmola. Não estamos pedindo mudança de nada. Nós queremos apenas
cumprir aquilo que esta Casa votou e que agora capaz de votar o contrário.
Não estamos pedindo, em momento algum, que seja modificado nada. O
que não pode se acreditar é que tudo aquilo que está assentado e aprovado
nesta Casa seja agora desmantelado em nome ou em um instituto que
alguém queira fazer. E desafio aqui esta Casa, senhor Presidente, que
alguém venha aqui e diga que o que estamos pleiteando na minha Emenda
afronta a lei. Pelo contrário, ela corrige as distorções que o governo quer
fazer aqui nesta Casa e, consequentemente, alcançar os professores. Então
no meio das desgraças e das mazelas que encontramos esta Casa em votação
tem um lado positivo, uma agenda positiva, um reconhecimento positivo
da Câmara Federal que reconhece a Universidade Estadual do Maranhão
como instrumento poderoso e necessário para o desenvolvimento do
Maranhão. Senhores, creem! As minhas mãos e a minha voz nunca
manchará o meu curriculum votando contra minha classe. Nunca. Esperem
de mim tudo, menos isso. Esperem de mim a minha consciência e a minha
defesa intransigente, sem trégua e sem trincheira em nome de vocês. E não
faço isso por questões eleitorais, porque se tivesse lá atrás, eu colei grau de
36 mil professores no PROCARD e nem por isso sou o deputado mais
votado do Maranhão. Mas nem por isso, senhores, deixo de dormir em
paz com meu travesseiro porque dei a minha contribuição. Que posso
desafiar quem quer que seja, que muitos não foram formados por mim, que
muitos não têm um retrato comigo, que muitos não tiveram a oportunidade
de me conhecer ou como Secretário ou como Reitor. Essa legitimidade que
eu tenho é que materializa o meu sonho, que eu fiz ontem da tribuna da
Câmara Federal, que até gostei um pouco viu, Deputado Fábio Macedo,
quando usei aquela tribuna me senti, na verdade, um herói diante de uma
galeria cheia. E vi que a vez que a nossa é até mais bonita do que a de lá.
Senhores, fica o meu registro de agradecimento à Câmara Federal, à Câmara
Federal em nome do Deputado Hildo Rocha, que às vezes você coloca
todo tipo de mazela que o Maranhão tem, mas se esquece também de
louvar, de reconhecer seu lado positivo. E o Núcleo de Educação à Distância
que completa 20 anos e que no dia 24 de maio aqui, por propositura nossa,
vamos prestar uma homenagem de reconhecimento àquele curso, que digo
para vocês, já tem pessoas com doutorado, fruto do Núcleo de Educação
à Distância.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado César Pires, por favor, conclua seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Concluo. Eu me
empolguei para poder dizer: continuo sendo professor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Fábio Macedo,
deputados, secretários, caros colegas, deputados e deputadas presentes
em Plenário, imprensa, galeria que está hoje repleta. Quero dar as boas-
vindas aos representantes da ASPEMA, que estão aí, professores do
magistério que estão ocupando essa galeria. Eu quero, Senhor Presidente,
nesta manhã também dar boas-vindas aqui às lideranças indígenas que
estão ali, de Amarante, que sejam muito bem-vindas a esta Casa. Senhor
Presidente, quero apenas para registrar nesta manhã, que estivemos neste
final de semana, na última sexta-feira, ali em Davinópolis e em Estreito, em
uma ação que não diria inédita, mas que pelo menos não existia no Maranhão
há 15 anos, que foi a entrega de títulos definitivos pelo INCRA aos
assentados ali da região de Imperatriz, especialmente do município de
Buritirana, Davinópolis e Estreito. E lá naquela manhã de sexta-feira
estivemos com as autoridades. Deputado Kleber Verde estava presente,
deputado federal, o superintendente do INCRA, doutor George Aragão, o
superintendente do programa, o Salé, deputado, desculpe, Salé Trovão,

prefeitos de vários municípios, prefeito de Açailândia, prefeito de
Davinópolis, prefeito de Montes Altos, de Sítio Novo de Buritirana, de
Amarante, João Lisboa. Vários prefeitos presentes naquela solenidade,
onde o superintendente George, Deputado Júnior Verde, aproveitou aquele
momento, em que tinha ali vários presidentes de associações e sindicatos
de trabalhadores ali reunidos, para explicar algumas ações que o INCRA
tem feito em todo o Maranhão. E, na entrega dos títulos, foram também
discutidas questões para os arranjos produtivos, que são financiamentos.
Alguns com devolução apenas de 10% e outros com devolução de apenas
de 20%. Como apoio inicial, como fomento e o fomento mulher, que são
recursos para o setor produtivo, para fazer com que esse assentado
permaneça no campo e permaneça produzindo. Mas o mais importante
realmente foi a entrega dos títulos definitivos. Porque a entrega dos títulos,
Senhor Presidente, traz uma questão legal de propriedade, porque, até
então, eles tinham posse de fato, mas não eram proprietários dentro da
legalidade. E, portanto, não tinham direito, por exemplo, de ir ao banco
particular, de ir ao banco da iniciativa privada fazer um empréstimo,
consignar, portanto, aquele lote que lhe pertence, que lhe pertencia de fato
e, hoje, lhe pertence de direito. Mas o mais importante também foi ali, eu
vi, foram assinados convênios com as prefeituras daquela região. E aí,
Juliana, eu chamo atenção que para Amarante, por exemplo, foi assinado
um convênio com a Prefeitura Municipal e o INCRA, por meio do seu
Superintendente George Aragão, de mais de três milhões de reais para a
implantação de uma estrada na região das Alvoradas, na região da Cikel,
indo até a Cikel, o assentamento da Cikel, que há 20 anos não recebia
recursos do INCRA para a melhoria daquela estrada. E não só nessa região
e não só no município de Amarante, como no município de João Lisboa,
como no município de Sítio Novo. E eu quero aqui agradecer as ações e o
apoio que o INCRA tem dado aos assentamentos nesse momento. Porque
realmente neste ano, no ano passado e neste ano, nós temos visto recursos
chegando aos assentamentos para melhorar a vida dos assentados. Portanto,
meus amigos, eu quero agradecer ao INCRA em nível nacional, ao INCRA
estadual, por meio do superintendente, aqui do Maranhão, e,
especialmente, ao deputado federal Cléber Verde que tem lutado  para
colocar recursos orçamentários   e financeiros  para o INCRA, por meio de
emenda de bancada  para que o INCRA possa ter  essas ações  no Estado
do Maranhão. Era este o registro que eu queria fazer  e dizer aos
representantes  do ,  aos representantes   do Terra Legal,  George  Aragão
e Salé Trovão, que estamos  agradecidos pelas ações que eles têm feito até
agora, mas entendemos que o INCRA   precisa avançar numa velocidade
maior  para que possa realmente atender  o déficit  histórico  que existe hoje
no Maranhão, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO -  Gostaria de fazer um registro de uma comitiva de
Independência, comitiva essa  liderada pelo Vereador Naldo, de Peritoró, e
Sandro Montenegro, sejam muito bem-vindos a esta Casa.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Edilázio Júnior com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Queria pedir
a conferência de quórum, Senhor Presidente, já colocar aqui o Bloco PV/
PEN em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Solicito à Mesa que zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – ...o
Bloco Independente está em obstrução, por gentileza, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

FÁBIO MACEDO – Independente, em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Bloco
Parlamentar de Oposição, em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar de Oposição, em obstrução. Vou
encerrar a verificação. Está encerrada a verificação de quórum. Não há
quórum para deliberação do Plenário. A Ordem do Dia fica adiada para
amanhã. Matéria sujeita à deliberação da Mesa. Convido a Deputada Nina
Melo. Requerimento de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Ausente.
Fica transferido para a Ordem do Dia de amanhã. Pedimos aqui a presença
do Deputado Adriano. Requerimento nº 179, de autoria da Deputada Nina
Melo (lê). Como vota o Deputado Adriano? Pelo deferimento. Inclusão na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quarta-feira, dia 25 de abril de 2018.
Requerimento nº 181, de autoria da Deputada Nina Melo. Requerimento
nº 182, de autoria do Deputado Eduardo Braide, e requerimento de autoria
do Deputado Stênio Rezende.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Rafael Leitoa, por trinta minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente em exercício Deputado Fábio Macedo,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão.
Senhor Presidente, venho destacar na manhã de hoje, na verdade, as
atividades que participamos na semana passada no município de Timon.
E quero dizer que as atividades que participamos eram em alusão ao
aniversário da Escola Militar. Escola Militar que existe hoje em 05
municípios do Estado do Maranhão e a última a ser implantada pelo
Governador Flávio Dino foi no município de Timon. Digo aos senhores
que uma solenidade como aquela realmente nos enche os olhos, porque
hoje ela funciona provisoriamente em uma escola que era, de forma
tradicional, a Escola Padre Delfino, é o mesmo prédio, são praticamente os
mesmos professores e também, na grande maioria, eram os mesmos alunos.
E hoje a gente vê uma escola diferenciada dentro dos padrões normais,
porque digo aos senhores que é uma escola que motiva ainda mais, tem
uma carga horária um pouco maior, é uma metodologia aplicada diferente
e é uma escola de destaque. Então essa semana que passou participamos
tanto do momento simbólico da entrega da boina dos alunos, quase 800
alunos, um pouco mais de 800 e que tiveram o prazer lá, com seus familiares,
com seus padrinhos de participarem desse momento solene. Momento
importante na vida escolar desses alunos e que com certeza representa um
sonho e podem ali sair direto para a faculdade, para um curso
profissionalizante, porque realmente é algo que deu certo na nossa cidade.
Incluindo sábado que foi o feriado dia 21 de abril, Dia do Tiradentes, o
patrono da escola. Fizemos o tradicional Corridão, onde misturamos ali
princípios e também a importância das atividades físicas, onde pais dos
alunos participaram, padrinhos também puderam participar e foi um
momento muito festivo. Digo isso porque ela se repete em outros
municípios do estado do Maranhão, a exemplo de Caxias ao comando do
Tenente-Coronel Sipaúba, no município de Timon é o comando do Tenente-
Coronel Souza, o grande baluarte de todo esse processo, porque carrega
aquela instituição, carrega aquele Batalhão com muito amor no coração.
Mas os investimentos da educação, Roberto Costa, não param apenas no
Colégio Militar. Nós temos no município de Timon a implantação, que
também foi uma conquista, porque era um prédio que infelizmente estava
abandonado do nosso IEMA. Educação em tempo integral. Em Timon
temos duas unidades escolares: o IEMA, que é o ensino médio
profissionalizante tempo integral e também temos a Escola Jacira de Oliveira
e Silva. Só que o IEMA, que fica na periferia da cidade, que começou a ser
construído ainda na época do saudoso Governador Jackson Lago para ser
o CETECMA e que foi abandonado pelo governo que passou, o Governador
Flávio Dino concluiu e inaugurou. E agora  já estamos ampliando com mais
12 salas de aula, para abranger ainda mais a nossa juventude, que com

certeza terá ali um futuro que antes não tinha. E é importante frisar que
saímos de tempos arcaicos, porque neste estado televisão já chegou a
substituir professor. Isso a gente não pode esquecer, Deputado Rogério
Cafeteria, que a televisão já chegou a substituir numa época recente onde
a gente queria andar para frente e os governantes queriam o nosso povo
mais aprisionado sem direito à educação, uma educação de qualidade, uma
educação digna com quatro refeições por dia, como é a escola em tempo
integral, o ensino médio profissionalizante. O Estado do Ceará está aqui a
exemplo. A educação em São Paulo, educação em Pernambuco avançaram
muito nas escolas de ensino médio e profissionalizantes. E o Maranhão
com nenhuma escola. E o Governador Flávio Dino criou o IEMA. E em
Timon o processo seletivo é disputadíssimo porque já se percebe a
qualidade do ensino. A valorização da educação no Governo Flávio Dino é
outro tempo e a gente não pode tampar o sol com a peneira ou buscar
elementos para tentar ofuscar as ações que o Governador está tendo,
principalmente  na área da educação. Porque eu sou testemunha: nós
tínhamos em Timon um prédio também abandonado, que era o CAIC.
Outros municípios também estavam com a mesma dificuldade. Ainda
existe também me parece que uma grande situação ruim, salvo engano, no
município de Paço, mas a gente conseguiu recuperar o do município de
Timon onde  vai funcionar a Escola Militar e definitiva.  E em breve nós
estaremos inaugurando para funcionar ali uma escola com qualidade, com
toda estrutura, com laboratório, com quadra poliesportiva, com teatro,
com refeitórios, todas as salas de aula climatizadas. Esse tempo do descaso,
do abandono ficou para trás, apesar de alguns insistirem em querer voltar.
Mas o povo do Maranhão reconhece isso, tenho certeza absoluta. Além
desses dois equipamentos, temos a escola Jacira de Oliveira e Silva, onde
a quadra poliesportiva estava lacrada, estava interditada. Passou por uma
megarreforma e se transformou na primeira escola do Governo do Estado
em tempo integral. E já está produzindo seus resultados, produzindo seus
efeitos. Se isso não é avançar na educação, eu não sei mais o que é, porque
eu falo em testemunho da realidade do interior do estado há 400 km de
distância, que tem como referência de capital, a capital de outro estado. E
que os alunos teriam que pegar ônibus ou bicicleta, ou atravessar de barco
como também é costume fazer a passagem do Rio Parnaíba de barco, para
estudar em Teresina. Isso é investir em educação. Terça-feira, dia 08, o
Secretário Felipe Camarão e o Secretário Diego Galdino estarão em Timon.
Sabe para que, Deputado Roberto Costa? Para inaugurar mais uma escola
do Estado. Se pouco tempo atrás o Governo passado fechava a escola em
Timon, o Governador Flávio Dino tem aberto praticamente uma todo ano.
E este atraso que a gente está lutando e luta todos os dias para que não
volte mais. E obviamente que isso vai ter ataque de todos os tamanhos, de
todas as proporções, usando o poder midiático que a oposição tem ainda.
Porque no dia em que nesse país concessão de TV deixar de ser, de político
ser sócio, talvez a gente comece a mudar algumas coisas, porque a gente
começa a fortalecer a democracia, porque os ataques, corriqueiramente,
sofridos ao Governo do Estado não são coisas de jornalismo imparcial, na
verdade, talvez nem exista essa palavra “jornalismo imparcial”, seja de um
lado ou pro outro, porque é diferente. O Governador Flávio Dino
recentemente esteve no Piauí, a primeira TV que entrevistou o Governador
foi a TV Clube, afiliada à Rede Globo. Lá o sócio não é político, o sócio é
o detentor dos direitos de uma concessão pública, que é a TV Clube, sem
nenhum problema. Então, Senhor Presidente Fábio Macedo, terça-feira,
nós estaremos inaugurando, no dia 8 de maio, a Escola do Novo Tempo,
que ontem já foi a aula inaugural, uma escola fincada num bairro de duas mil
residências que foi construído pelo governo federal do “Minha Casa,
Minha Vida” e entregue sem nenhum equipamento público, absolutamente
nenhum equipamento. O Prefeito Luciano Leitoa que construiu a Unidade
Básica de Saúde, creche, escola de ensino fundamental, todas as salas de
aula climatizadas e o Governador Flávio Dino está construindo uma escola
de ensino médio. É essa política que a gente vem defender e resistir a todos
esses ataques que ora se perfazem, principalmente na área da educação,
principalmente na área da saúde e principalmente na área da segurança
pública, também na área da administração penitenciária que o Maranhão é
outro. Aquele tempo de Pedrinhas que viramos notícia internacional,
Deputado Rogério Cafeteira, acabou, hoje nós viramos notícia de
ressocialização de apenado - ressocialização de apenado - onde o preso
que está lá cumprindo a sua pena tem direito à educação, tem direito a
aprender uma profissão, além do fortalecimento dos convênios com as
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APACs, do fortalecimento do convênio das APACs. Em Timon, por
exemplo, tem uma APAC com quase 80 detentos funcionando, dando
dignidade a uma parcela da população que precisa de oportunidade.  É
dessa forma que as políticas sociais do Governo Flávio Dino avançam. E
aí é óbvio que isso causa ataque, isso causa fúria de quem está vendo cada
vez mais distante o seu retorno ao Palácio dos Leões. Cada vez mais
distante, a oligarquia está do Palácio dos Leões e vai continuar assim
porque as políticas sociais não vão parar, porque, a cada ataque, como
bem frisou o Deputado Marco Aurélio, a gente inaugura uma escola, a
gente inaugura um refeitório popular, Deputado Neto Evangelista, a gente
avança nas políticas sociais. Porque contra fatos não há argumentos. Existe
criação de factoides, a todo o momento, e isso desmonta-se  fácil, porque
não se sustenta, porque não é verídico, porque não é verdade. Então, fico
muito confiante quando subo a esta tribuna para falar do Governo Flávio
Dino, confiante nas nossas palavras e principalmente nas nossas ações.
Assim vamos continuar, porque acredito no governo que é voltado para o
social. Em 2014, quando estava em campanha, o primeiro voto que eu
pedia ao cidadão era para o Governador Flávio Dino porque sabia do seu
poder de transformar o estado, da sua luta. Em seguida, era para o Deputado
Rafael Leitoa, porque tinha que vir para cá como deputado que ajudasse o
Governador Flávio Dino a concretizar as políticas sociais que precisam.
Foi assim quando criamos o Fundo da Escola Digna. Aí dizem: ah, mas
isso não é função do governador! E o que é a não ser proteger as nossas
crianças? Porque quem tem direito, acesso a uma escola particular, a crítica
pela crítica contra a Escola Digna é fácil, mas quem não tem acesso à
educação, quem tem que dividir uma carteira, quem tem que dividir muitas
vezes pelo interior do estado com animais que dormem, durante a noite,
onde de manhã será a escola das crianças, isso para eles não existia, mas o
governador está trazendo a dignidade para as nossas crianças. O cartão
Bolsa Escola, ter direitos que antes eram negados fazem com que esse
governo seja sim atacado todo dia. Essas políticas vão continuar. Na área
da saúde, Deputado Neto Evangelista, há dez dias, eu tive uma reunião
com o ex-prefeito e hoje secretário de Saúde do município de Teresina,
Sílvio Mendes, e fiquei muito orgulhoso de ser um deputado do Maranhão
e ele dizer que hoje o Maranhão não é mais o problema do gargalo da saúde
em Teresina. Infelizmente hoje é o próprio estado do Piauí que sufoca o
HUT em Teresina. Por quê? Porque com a abertura dos hospitais
macrorregionais desafogou esse trânsito de maranhenses dentro dos
hospitais em Teresina. Os serviços que o estado do Piauí e que a Prefeitura
de Teresina presta ao Maranhão são pactuados hoje, são pagos, são recursos
retirados do teto do Maranhão diretamente para o teto da saúde de Teresina.
Nós não estamos lá pedindo favor quando nós somos atendidos, isso é
pago, são retirados recursos do nosso teto e pagos mensalmente pelos
tratamentos oncológicos, que hoje mais de três mil maranhenses fazem
tratamentos no Hospital São Marcos, em Teresina. Recentemente, grande
parte desses pacientes será atendida no macrorregional de Caxias, porque
o Governador Flávio Dino implantou mais um serviço naquele hospital,
que é o de oncologia, e todo dia abrem-se serviços, como os Vivas e o
Procon. Como podemos ter cidadania maranhense sem ter direito a ter
uma identidade maranhense? E isso nos atingia, nos afligia na região leste
do estado, mas temos hoje um Viva em Coelho Neto, um Viva em Timon,
onde o cidadão pode tirar a sua identidade, pode ter a sua identidade
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Isso é dar cidadania. Eu estou falando de políticas que deveriam ter sido
feitas quando o Estado foi fundado, mas muitas vezes ficamos ao reboque.
Falo de um representante que está a 400 quilômetros da capital, onde
todos os serviços são muito mais difíceis, porque infelizmente tem políticos
do quanto pior. Eu estou hoje em uma posição de líder do Bloco Governista,
trabalho todo dia para que essas políticas cheguem ao meu município. Eu
ficaria bastante envergonhado de ter sido líder de um governo durante um
bom tempo e abrir a boca para dizer que no meu município não tem leito
de UTI. É constrangedor. Seria constrangedor se eu deixasse que isso
acontecesse. Mas ontem, na verdade, há algum tempo a gente já está
concluindo a reforma do Alarico Pacheco. No mês passado, na nossa
entrega das ambulâncias de uma Emenda nossa, o Secretário Carlos Lula
garantiu a implementação da UTI no Hospital Alarico Pacheco ainda este
ano. A reforma está de forma acelerada, porque foi uma contratação feita
atabalhoada, sem projeto executivo. Nem laje estava na planilha
orçamentária, foi preciso fazer todo um redesenho, ser submetido novamente

ao BNDES, porque era assim que eram feitas as contratações anteriormente,
muitas vezes sem licitação com esses recursos do BNDES. Mas este ano
de 2018 vamos ter a nossa UTI. Este ano de 2018 vamos ter essa UTI.
Porque a maioria de alguns políticos, que hoje é oposição, era governo
ontem e por muito tempo. Por muito tempo tiveram a oportunidade de
resolver. Apontar o dedo que não existe algo ali ou acolá, tem que trazer o
histórico do papel, que era a função de quem estava no governo ter feito e
não fez. Isso tem que ser colocado sim. Porque não podemos admitir que
um governo pautado em exercer as políticas sociais seja atacado de qualquer
natureza, de qualquer forma, principalmente por aqueles que ontem tinham
o poder de resolver e não resolveram. Principalmente por eles. Então,
Senhor Presidente Fábio Macedo, vim aqui para fazer este esclarecimento,
mas, sobretudo, confirmar a data da inauguração da Escola Robson Parentes
Noleto Silva. Robson Parentes, ex-diretor do IPMT, servidor público
federal, falecido jovem e que deu uma grande contribuição para o nosso
município. Todas as nossas homenagens ao nosso amigo querido, Robson,
que no dia 08 de maio inauguraremos além da Escola Robson Parentes,
outro equipamento que estava abandonado no nosso município servindo
para usuários de drogas, servindo para furto, que é o Farol da Educação. O
Secretário Diego também vai participar dessa solenidade. Faremos ali dois
grandes atos, dois equipamentos entregues ao nosso município. E a gente
jamais se pode ficar calado diante desses ataques absurdos e grosseiros que
todo dia, todo santo dia aparece na mídia de forma para deturpar a imagem
de um governo que tem muitos avanços. E tenho certeza absoluta de que o
estado do Maranhão, no ano de 2018, é um Estado completamente diferente
do que foi entregue em dezembro de 2014. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Não há quórum regimental.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores Deputados: César Pires, Hemetério Weba, Léo Cunha, Neto
Evangelista, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação.
Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Raimundo Cutrim, Júnior
Verde, Graça Paz, Wellington do Curso, Eduardo Braide e Andréa Murad.
Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Edilázio Júnior, Sousa Neto, Roberto
Costa, Fábio Braga e Antônio Pereira ficaram transferidas para a próxima
Sessão ordinária e declarou aberta a Ordem do Dia. Nesse momento, o
Deputado Edilázio Júnior solicitou a verificação de quórum, ocasião em
que os Líderes do Bloco Parlamentar de Oposição, do PV e do Bloco
Parlamentar Independente declararam obstrução. Constatado que não havia
número regimental para apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, o
Presidente declarou que a mesma ficou transferida para a próxima Sessão
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Ordinária e submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento
nº175/2018, de autoria do Deputado Jota Pinto, enviando mensagem de
pesar à família da Senhora Joselina Santana de Sousa, por ocasião do seu
falecimento ocorrido no último dia 17 de abril de 2018, nesta capital. Na
forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs 177/2018, de autoria do Deputado Fábio Braga; 178/
2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 179/2018, de autoria da
Deputada Nina Melo. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-
se o Deputado Rogério Cafeteira. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Eduardo Braide falou pelo Bloco Parlamentar Independente e o
Deputado  Edilázio Júnior falou pela Liderança deste Bloco.O Deputado
Sousa Neto falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Bira
do Pindaré falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. O Deputado Professor Marco Aurélio falou pela Liderança do
Governo e o Deputado Adriano Sarney falou pela Liderança do PV. Não
havendo oradores inscritos no Expediente Final e 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, 24 de abril de 2018.

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

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

Almeida.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim,
Jota Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Roberto Costa,
Stênio Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores Deputados: Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota e Sousa
Neto. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei
nºs: 087/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré que considera
Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a dança típica Cacuriá; 088/
18, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade
Pública a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão;
Projeto de Resolução Legislativa nº 025/18, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Pastor Gildenemir Lima de Sousa; Requerimentos nºs: 171 e 172/18,
ambos do Deputado Sérgio Frota, encaminhando mensagem de
congratulações à população dos Municípios de Codó e Bacabal, pela
passagem de seu aniversários comemorados no mês de abril; 173/18, do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja submetido a deliberação
do Plenário o Parecer nº 130/2018, contrário ao Projeto de Lei Ordinária nº
055/2018, de sua autoria; 174/18, do Deputado Júnior Verde solicitando
que seja realizada uma Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão
de Administração Pública, para tratar sobre a problemática envolvendo a
regularização de áreas para trabalhadores rurais do município de Vila Nova
dos Martírios, fomentando a agricultura familiar na região; 175/18, do
Deputado Jota Pinto, enviando mensagem de  pesar à família da Senhora
Joselina Santana  de Sousa, por ocasião do seu falecimento ocorrido no
último dia 17 de abril, nesta Cidade e 176/18, do Deputado Rafael Leitoa,
para que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente, o Projeto de Lei nº 063/2018, de
autoria do Poder Executivo. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo primeiro
Secretário e concedeu a palavra ao Deputado Jota Pinto que discorreu
sobre o conflito entre índios e fazendeiros na região da Baixada Maranhense,

destacando a necessidade de intervenção da FUNAI para evitar
consequências mais graves. O Deputado Júnior Verde parabenizou o
Governador Flávio Dino pela convocação dos subjudices. O Parlamentar
destacou sua luta em defesa desse grupo e afirmou que continuará advogando
essa causa, para que novas nomeações continuem a ser realizadas. Com a
palavra, o Deputado Fábio Braga relatou sua participação na Audiência
Pública para tratar da atuação das Indústrias Suzano na cidade de Imperatriz.
Por sua vez, o Deputado Roberto Costa relatou a situação de abandono
em que se encontra a Cidade de Bacabal. Na sequência, o Deputado Vinícius
Louro relatou sua preocupação com a cheia do Rio Mearim, em especial
com as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, destacando a necessidade
de assistência aos desabrigados nessa região. Por fim, o Deputado Carlinhos
Florêncio declarou seu apoio aos desabrigados pela enchente do Rio Mearim
e afirmou que a situação do município de Bacabal é herança da gestão
anterior. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que as inscrições dos Deputados Neto Evangelista e Welington
do Curso ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia. Na sequência, foi feita a verificação de quórum a pedido do
Deputado Wellington do Curso. Constatado que não havia número
regimental para apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, o Presidente
declarou que a mesma ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e
submeteu à deliberação da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 169/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de
Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando informações
quanto aos endereços das mais de 700 escolas que passaram por alguma
intervenção, reforma, construção, revitalização ou manutenção pelo
Programa  Escola Digna. O autor do Requerimento recorreu da decisão da
Mesa e o Presidente determinou sua inclusão na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária. Na forma regimental, foram também incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 172/2018, de autoria do
Deputado Sérgio Frota; 173/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré
e 175/2018, de autoria do Deputado Jota Pinto. No primeiro horário do
Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Neto Evangelista. No tempo
dos Partidos e Blocos os Deputados Fábio Braga e Bira do Pindaré dividiram
o tempo destinado ao Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o
Deputado Fábio Braga discorreu sobre as consequências nefastas das
enchentes, destacando a destruição de diversas estradas no interior do
Maranhão e o Deputado Bira do Pindaré repudiou uma manifestação
difundida nas redes sociais contra os mártires da teologia da libertação.
Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, o Deputado Roberto Costa refutou
o pronunciamento do Deputado Carlinhos Florêncio a respeito da situação
do Município de Bacabal. A Deputada Andréa Murad, pela Liderança
deste Bloco, reafirmou a denúncia contra o Governador Flávio Dino por
suposto envolvimento no que considera um esquema de desvios de recursos
da Saúde. O Deputado Carlinhos Florêncio, pela Liderança do Bloco
Parlamentar Democrático, rebateu as afirmações do Deputado Roberto
Costa, afirmando que o Parlamentar faltou com a verdade em seu
pronunciamento. O Deputado Wellington do Curso, falando pela Liderança
do Bloco Parlamentar Independente, relembrou a ocupação dos índios na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. No Expediente Final a
Deputada Valéria Macedo Valéria Macêdo parabenizou o povo indígena
pela passagem do Dia do Índio e solicitou ao Governador Flávio Dino a
recuperação emergencial de 22km da MA 256 entre os Municípios de
Dom Pedro e Gonçalves Dias. O Deputado Roberto Costa refutou
novamente o discurso do Deputado Carlinhos Florêncio. Por fim, o
Deputado Carlinhos Florêncio respondeu as acusações do Deputado Costa.
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, 19 de abril de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Alexandre Almeida
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Júnior Verde - Segundo
Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 447/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
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considerando o deferimento do Requerimento nº 155/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 16 de abril do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias ocorridas no

período de 12 a 15 de março do deputado Josimar de Maranhãozinho,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
abril de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 448/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 157 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 16 de abril do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no dia

05 de abril/2018 do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o mesmo
encontrar-se representando esta Casa, na assinatura de decretos para criação
de unidades de conservação em Brasília –DF.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
abril de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 449/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 156 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 16 de abril do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas no

período de 02 a 06 de abril/2018 da deputada Andrea Murad, tendo em
vista a mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
abril de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

R E S E N H A
RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO

ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
CÉSAR PIRES
ANTÔNIO PEREIRA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 069/2018 – ESTABELECE o padrão de

identidade e as caracter´sticas do processo de elaboração da Tiquira do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 078/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação de Moradores da Península com sede e foro no
Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 079/2018 – PROÍBE o reboque de veículos

para municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 080/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Fundação Cultural Pastor “José Romão de Souza”.
AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 082/2018 – ACRESCE o § 2º, no artigo

21, da Lei nº 5.594, de 24 de dezembro de 1992, que INSTITUI o Imposto
sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado MAX BARROS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 083/2018 – DISPÕE sobre obrigatoriedade

de transmissão ao vivo, por meio da internet, no portal da transparência,
no áudio e vídeo dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado MAX BARROS
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 084/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública, o Conselho Cultural Comunitário do Anjo da Guarda, com sede e
foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 085/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública, o Coral de São João,  com sede e foro em São Luís-Ma.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273/2018 – (MENSAGEM GOV.

Nº 024/2018) – ALTERA a Lei nº 7.374, de 31 de março de 1999, que
INSTITUI o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado  do Maranhão
– FUNBEN.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2018 –

(MENSAGEM GOV. Nº 005/2018) – ACRESCENTA dispositivo à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2018 –

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense a Senhora LUIZA LEITE
BRUNO LOBO.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 027/2018 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  143/2017, que REVOGA o inciso II, e
ALTERA o inciso III do art. 48 da Lei nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014,
que DISPÕE sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, de Veículos e Cargas do Estado do Maranhão
e dá outras providências, de iniciativa do Deputado  GLALBERT
CUTRIM.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 24 de Abril  de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REALIZADA AOS
23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2018,  ÀS  17 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FÁBIO BRAGA – PRESIDENTE, em exercício
ANA DO GÁS
VINICIUS LOURO
EDUARDO BRAIDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

266/2017 – DISPÕE sobre o embarque e desembarque de passageiros do
Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana da Grande São
Luís, fora da parada  seletiva,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputada ANA DO GÁS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 24 de abril de 2018.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 127/2018

RELATÓRIO
Cuida-se da análise do Projeto de Lei nº 063/2018, de autoria do

Poder Executivo, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
023/2018, que Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para celebrar
Contrato de Empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América
Latina – CAF e ao New Development Bank – NDB para a implantação do
Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão.

Segundo a referida proposição, fica o Poder Executivo autorizado
a contratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América
Latina – CAF, no valor de US$ 77.652,392,00 e com o New Development
Bank – NDB, no valor de US$ 70.806.056,00, devidamente garantidos
pela União, para aplicação nas obras do “Programa Corredor de Transporte
e Integração Sul-Norte do Maranhão”, previsto no Plano Plurianual 2016-
2019 do Estado, cujo objetivo é promover melhores condições de
trafegabilidade à Rodovia Ma-006, nos trecho do Município de Balsas a
Tasso Fragoso e de Tasso Fragoso ao Município de Alto Parnaíba, como
bem esclarece a Mensagem Governamental.

Nos termos da propositura  os encargos financeiros, o prazo de
amortização e o período de carência serão estabelecidos nos contratos a
serem firmados pelo Estado do Maranhão, junto às instituições financeiras
(Banco de Desenvolvimento da America Latina e New Development
Bank).

Ademais, autoriza o Poder Executivo a vincular, como contra
garantia à União, nos termo nos termos do §4º do artigo 167 da CF/88, as
cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 157 e 159,
complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155, todos
da Constituição Federal, bem como a prestar outras garantias admitidas
em direito.

2 –  O cumprimento dos limites para a contratação de
empréstimos

Como é sabido, desde a promulgação da LC nº 101/2000, há uma
série de restrições ao endividamento pelos entes federativos, visando evitar
situações de insolvência. Em relação à contratação de operações de crédito

pelos entes federativos, a legislação concernente estabelece uma série de
restrições com vistas a impedir o endividamento irresponsável de Estados
e Municípios (LC nº 101/2000, art. 23, § 3º, item 3; art. 32, § 1º, itens I a V):

1 - Existência de prévia e expressa autorização legislativa para a
contratação (é o propósito do presente Projeto de Lei);

2 - Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos
provenientes da operação;

3 - Operação deve se destinar exclusivamente ao financiamento de
despesas de capital. (Regra de Ouro: O dispositivo impede a emissão de
dívida pelo governo para o pagamento de despesas correntes, como salários
e conta de luz, por exemplo. Deve ser aplicado em Despesas de Capital).

4 – Cumprimento pelos Poderes dos limites para as despesas com
pessoal, estabelecidos pela LC nº 101/2000).

Estas restrições deverão ser objeto de apreciação pelo Ministério
da Fazenda e o bancos citados, para onde deverá ser encaminhado o pleito
para a contratação do empréstimo, após a autorização da Assembleia.

Além das restrições supramencionadas, o Senado Federal
estabeleceu limites ao endividamento a serem calculados em termos da
receita corrente líquida. São eles (Res SF nº 43/2001, Res SF nº 40/2002):

 I - o montante global das operações realizadas em um exercício
financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita
corrente líquida;

II - o comprometimento anual com amortizações, juros e demais
encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar
de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida;

III - o montante da dívida consolidada ao final de cada exercício
não poderá exceder 2 (duas) vezes o valor da receita corrente líquida.

Os Deputados poderão, no entanto, se assim o entenderem,
condicionar sua autorização, desde já, ao cumprimento dos limites
estabelecidos pela lei.

a) Primeira restrição
De acordo com essa limitação, mesmo que a dívida esteja dentro

dos limites estabelecidos (200% da Receita Corrente Líquida), o Estado só
pode realizar operações de crédito, dentro de um exercício financeiro, no
montante máximo de 16% da receita corrente líquida.

Entre janeiro e dezembro de 2017, a Receita Corrente Líquida
(RCL), conforme cálculos apresentados pela SEPLAN, atingiu R$
12.536.618.595,33 (doze bilhões quinhentos e trinta e seis milhões
seiscentos e dezoito mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três
centavos). O que demonstra que o montante máximo (16%) das operações
realizadas em um exercício financeiro é R$ 2.005.858.975,25 (dois bilhões
cinco milhões oitocentos e cinquenta e oito mil novecentos e setenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos).

Os valores anunciados dos empréstimos a serem contratados são
de: até US$ 77.652.392,00 e US$ 70.806.056,00. A cotação do dólar hoje
(dia 04/04/2018) é R$ 3,34, assim o empréstimo, em reais, corresponde a
até R$ 259.358.989,28 (duzentos e cinquenta e nove milhões trezentos e
cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos)
e R$ 236.492.227,04 (duzentos e trinta e seis milhões quatrocentos e
noventa e dois mil e quatro centavos), totalizando até R$ 495.851.216,32,
cerca de 3,95% da RCL.

Assim, a primeira restrição está sendo respeitada.
b) Segunda Restrição
Conforme dados divulgados pela SEPLAN, os encargos da dívida

totalizaram R$ 941,5 milhões no ano de 2017:
 

                                                                              JAN-DEZ 2017

Juros da Dívida                                                       377.837.641,51
Amortização da Dívida                                           563.723.066,16
TOTAL COM ENCARGOS DA DÍVIDA             941.560.707,67

  
A Receita Corrente Líquida, por sua vez, no período considerado,

atingiu R$ 12.536.618.595,33. Donde se deduz que o Estado do Maranhão
vem cumprindo o limite em questão (Encargos da Dívida = 7,5% da RCL),
abaixo do limite de 11,5%.

A segunda restrição está sendo respeitada.
c) Terceira Restrição
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Conforme dados divulgados pela SEPLAN, a Dívida Consolidada

Líquida do Estado atingiu R$ 5.487.449.666,98 em dez/2017. Comparada
à RCL apurada no último ano, este valor corresponde a 43,77, bem abaixo
do limite legal de 200%.

A terceira restrição está sendo respeitada.
d) Quarta Restrição
Conforme dados divulgados pela SEPLAN, os Gastos com Pessoal

do Poder Executivo atingiram R$ 6.658.203.180,68, no ano de 2017.
Comparada à RCL apurada no mesmo período, este valor corresponde a
53,11%, bem abaixo, portanto do limite legal, que é de 60%.

A quarta restrição está sendo respeitada
2.1 – QUADRO COMPARATIVO
A seguir, apresenta-se um quadro comparativo da evolução da

Dívida Consolidada Líquida que é utilizada para avaliar o limite instituído
pelo Senado Federal na Resolução nº 43/2001).

.

De acordo com os dados, o Estado do Maranhão vem mantendo
sua saúde fiscal há alguns anos, ficando distante do limite máximo de
endividamento instituído pelo Senado Federal.

Por fim, a avaliação ora procedida tomou como base os Relatórios
de Execução Fiscal elaborados pela SEPLAN. Outrossim, os critérios
estabelecidos pelo Senado Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal
foram cumpridos.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 063/2018, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam por maioria pela aprovação do Projeto de Lei nº 063/2018, nos
termos do voto do relator, com abstenção de votarem a matéria, os Senhores
Deputados Eduardo Braide e César Pires.

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

em 24 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires-(abstenção de votar)
Deputado Eduardo Braide (abstenção de votar)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 135 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 053/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam
depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em
virtude de lei.

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

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou retirar
atribuições para órgãos do Poder Executivo ou de concessionário/
permissionário do serviço público (contratante com o 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;
(...)
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.

Nestes termos, segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de leitura
de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas
escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas.
Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para
legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.
Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, II, e, da
Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria
de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria
federativa de competências. Iniciativa louvável do legislador
alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa.
[ADI 2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de
25-6-2010.]

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, incisos III e
V, da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo iniciativa legislativa
sobre organização administrativa e orçamentária, bem como a criação,
estruturação e atribuições das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da administração pública estadual.

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 053/

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

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

votam por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 053/2018, nos
termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 24 de abril de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires- contra o voto do relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide- contra o voto do relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 139 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 070/2018, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Furtado que “Estabelece o padrão de identidade e as
características do processo de elaboração da Cachaça do Maranhão e dá
outras providências”.

Segundo o art. 1º, da proposição poderá ser classificada, como
‘Cachaça do Maranhão” a bebida fermento-destilada a partir caldo de
cana, como graduação alcóolica de 40% a 48% v/v, à temperatura de 20º C,
com características sensoriais peculiares, produzidas no Estado.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos
a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva constitucional,
a propositura apresenta vícios de inconstitucionalidade.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa, constante no art. 43, III e V, da Constituição Estadual, neste
sentido, citamos a exemplo do art. 7º, caput, § 2º, e dos arts. 10, 12, 13 e 14.

Observando-se os citados artigos verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos
da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governador
do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros  órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual, e
neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de programas
em políticas públicas.

Em verdade a presente proposição trata de uma ação em políticas
públicas, ou seja, ação de certificação de produtos para consumo, in casu,
especificando de forma mais detalhada como serão realizadas a produção,
fiscalização, certificação referente a cadeia produtiva da “Cachaça do
Maranhão”.

 Como se trata de uma política de Estado voltada para a iniciativa
privada, na qual se requer do produtor da aguardente diversas obrigações,
é assim justificável que o Executivo Estadual fomente tal política que visa
a uniformização de padrões na produção da bebida.

É importante lembrar ainda, que o Poder Legislativo não possui
competência para criar programas de governo uma vez que a elaboração e
a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal.

 Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalhamento
da ação executiva, prescrevendo a implantação de política governamental,
fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder Executivo e,
principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos Poderes,
fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 2º da
Constituição da República.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 070/

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

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

votam por unanimidade pela rejeição do Projeto de Lei nº 070/2018,
nos termos do voto do relator.

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

em 24 de abril de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 140 /2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 004/2018, apresentada pela Senhora

Deputada Valéria Macêdo, que propõe o envio de “Mensagem de Apelo”
ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha,
apresentada em anexo, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão apresenta manifestação de apelo ao Ministro
GUSTAVO DO VALE ROCHA , do Ministério de Estado dos Direitos
Humanos, solicitando maior agilidade na investigação da morte da
Vereadora Carioca Marielle Franco( por tudo o que ela representou na
defesa dos direitos humanos , das mulheres, dos negros e todas as demais
minorias deste país, e seu motorista , Anderson Gomes, para que não
fique impune e não seja mais um ato de violência extrema sem punição
na triste estatística do Estado do Rio de Janeiro”

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

 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
004/2018 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam por unanimidade, pela aprovação da Moção n.º 004/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 24 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
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Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 141 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 072/2018, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que Institui o “Dia Estadual do Círculo de
Oração”, e dá outas providências.

A presente Proposição estabelece que fica instituído em todo o
Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Círculo de Oração”, em
homenagem ao Dia Nacional do Círculo de Oração que é comemorado
sempre no dia 06 de março de cada ano.

Nos termos da presente proposição de lei, o Dia Estadual do
Círculo de Oração, deverá constar no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão.

Por meio do presente Projeto o Poder Público, promoverá em
parceria eventos públicos voltados para os Evangélicos e seus familiares,
com livre acesso ao público em geral.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que se verifica
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de
Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação
e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governador
do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas
conforme induz os arts. 2º e 3º , da proposição de Lei, em análise.

Diante do exposto, e objetivando aprimorar o texto original do
presente Projeto de Lei, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo,
corrigindo, portanto, o vício de inconstitucionalidade da propositura.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Ordinária nº 072/2018, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam por unanimidade pela aprovação do Projeto de Lei nº 072/2018, nos
termos do voto do relator.

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

em 24 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio

Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 072 / 2018

Institui o “Dia Estadual do Círculo de Oração”, e dá
outas providências.

Art. 1º. Fica Instituído em todo o Estado do Maranhão o “Dia
Estadual do Círculo de Oração”, em homenagem ao Dia Nacional do Círculo
de Oração, que é comemorado sempre no dia 06 de março de cada ano.

Art. 2º - O “Dia Estadual do Círculo de Oração” deverá constar no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  142 /2018

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

o Projeto de Lei nº 075/2018, de autoria do Senhor Deputado Marco
Aurélio, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Centro de
Assistência Profissionalizante ao Amputado e Deficiente Físico de
Imperatriz - MA, com sede e foro no Município de Imperatriz, 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 reintegrar o Deficiente Físico ou
Amputado na vida social; habilitar técnica e auxiliar para setores econômico,
capacitando-os integrarem à vida profissional, comunitário e ao mercado
de trabalho; oportunizar meios de Educação Integral - conforme os novos
conceitos educacionais, ao Deficiente Físico Amputado.

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 por unanimidade, pela aprovação do Projeto de Lei nº 075/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº  143 /2018

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

o Projeto de Lei nº 077/2018, de autoria do Senhor Deputado Sergio Frota,
que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação Obras Sociais
Frei Antônio Sinibaldi, com sede e foro no Município de São Luís,
neste Estado.

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 o desenvolvimento
humano, educacional e sócio cultural como forma de combater a exclusão
social e assegurar direitos e condições de vida digna a todo e qualquer
cidadão; promover , apoiar, executar e divulgar atividades culturais e sócios-
educacionais; desenvolver ações de proteção á família, à maternidade, à
infância, à criança, à adolescência e a terceira idade.

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 077/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 24 de abril de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 144/2018

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

o Projeto de Lei nº 071/2018, de autoria do Senhor Deputado Fernando
Furtado, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação dos
Analistas Judiciários do Tribunal de Justiça do Maranhão - ANAJUD/
MA, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover a valorização e a
qualificação da carreira de Analista Judiciário de todas as especialidades,
promover o congraçamento e a solidariedade entre seus associados,
representar as categorias nas relações funcionais e nas negociações de
natureza salarial, inclusive, em seu favor, intervir e praticar todos os atos
na esfera judicial ou extrajudicial, nos limites deste Estatuto e das Leis
vigentes, contribuir para as evoluções funcionais, culturais, cívicas
recreativas e realização de cursos, conferências, palestras e reuniões festivas
com a participação, inclusive, das famílias dos associados.

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 por unanimidade pela aprovação do Projeto de Lei nº 071/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 145/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que Considera Patrimônio Cultural e
Imaterial do Maranhão a “Banda de Música João Carlos Dias Nazaré,
da Polícia Militar do Maranhão”.

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

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

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

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

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

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

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

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais.

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

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

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

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

073/2018, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.

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

votam por unanimidade pela aprovação do Projeto de Lei nº 073/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de abril de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

P O R T A R I A   Nº 309/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta dos Processos nº 6288/2017 e 0634/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor EFRAIM LOPES SOARES,
ocupante do cargo de Assistente Legislativo Administrativo, Classe A,
Nível 2, matrícula nº 1628171, afastamento sem prejuízo da remuneração
para realização do curso de Doutorado em Educação que será ministrado
na Universidade Federal de Minas Gerais - MG, pelo período de 01.03.2018
a 28.02.2022, com fundamento no Art. 153, I, alínea a e b, da Lei nº 6.107
de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado do Maranhão).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com
efeitos a partir do dia 02/04/2018.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 073/2018 datada de 23.02.2018.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0702/2018-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO –
ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, no dia 08/05/2018, às 15:00h, pelo sitio www.comprasnet.
gov.br, para Aquisição de 03 (três) tablets destinados ao uso da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital. O
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo
ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive,
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00
horas. São Luís, 23 de abril de 2018. André Luís Pinto Maia. Presidente da
CPL.
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