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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/05/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.05.2017 – QUARTA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA
(REQ. Nº 356/2017)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2017,
MENSAGEM Nº 42017, DE AUTORIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE ALTERA O INCISO XXVII
DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 48, DE 15/12/2000, QUE
CRIOU O FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E
REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ. – COM PARECER
VERBAL E FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO,
REUNIDAS CONJUNTAMENTE. – RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
 1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA

(REQ. Nº 356/2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 109/2017, MENSAGEM Nº 52017,
DE AUTORIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
MARANHÃO, QUE ACRESCENTA ITENS NAS TABELAS III, IV, V
E XIV, ANEXAS À LEI Nº 9109/09, QUE DISPÕE SOBRE CUSTAS
EMOLUMENTOS – COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO, REUNIDAS CONJUNTAMENTE. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 355/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO
DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO
ORDINÁRIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA QUE
“CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO AO
DESEMBARGADOR RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA”.  –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 17/05/2017 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/16, enviado

atravado através da Mensagem Governamental nº 028/17, que altera a Lei
Complementar nº 174, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre a instituição

e gestão da Região Metropolitana da Grande São Luis, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 110/17. De autoria do Senhor Deputado

Junior Verde, que dispõe sobre a natureza dos cargos componentes do
Subgrupo Atividades de Polícia Civil e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 111/17, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que Institui o “Dia Estadual do Militar Evangélico”, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/17,

de autoria do Senhor Deputado    Stênio Rezende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Raimundo
José Barros de Sousa”.

2. MOÇÃO Nº 007/17, de autoria do Senhor Deputado Cabo
Campos, que seja enviada Mensagem de Aplauso ao Bispo Jairo Santos,
congratula-se com a Igreja Mundial do Poder Deus, pela realização do
momento de fé e louvor realizado em nossa capital, denominado
Concentraçao de Fé, que possibilitou um momento ímpar de oração,
reflexão e louvor para mais de 15 mil fiéis presentes no ato.

ORDINÁRIA  4ª E  ÚLTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 107/17. de autoria do Senhor deputado

Eduardo Braide, que considra de Utilidade Pública, a Associação
Comunitária e Esportiva Amigos do Projeto Alcance do Lima Verde, Safira
adjacentes com sede e foro na Rua da manga – 24, nº07 Município de Paço
do Lumiar, neste Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 108/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Associação
Assistencial, Esportiva e Cultural “MANCHA TRICOLOR”, com sede e
foro na Unidade 103, Quadra 06, Casa 11, Cidade Operária, Município de
São Luis, neste Estado.

3. PROJETO DE RESOLIÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/17, de
autoria do Senhor Deputado Levi Pontes que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” para o Senhor Ruy Palhano Silva.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  16/05/17.

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

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

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

I – ABERTURA.

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

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

DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 027/2017

São Luís, 15 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Ante o cenário econômico pelo qual passa o país, é cada vez maior
o número de empresas que se veem diante de um quadro de hipossuficiência
financeira, faltando-lhes recursos, a baixo custo, para alavancar seus
investimentos ou mesmo obter capital de giro mínimo necessário para
reposição de seus estoques. Como consequência, avança o desemprego e
reduz-se o empreendedorismo.

Diante desse quadro, a adoção pelo aparelho estatal de ações
imediatas que possam alavancar o investimento produtivo e promover a
geração de emprego e renda se mostra medida relevante para enfrentar a
crise, constituindo-se, pois, em medidas anticíclicas.

É nesse contexto que tenho a honra de submeter à deliberação dos
Senhores Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida
Provisória, que institui o Programa Maranhão Juros Zero, cujo objetivo é
incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento produtivo e
promover a geração de emprego e renda no Estado do Maranhão, mediante
a concessão de subsídio financeiro, pelo Estado, ao microempreendedor
individual (MEl) e às empresas.

Referido subsídio financeiro destinar-se-á, exclusivamente, ao
custeio dos valores correspondentes aos juros remuneratórios das operações
de crédito, realizadas por instituições financeiras interessadas, públicas ou
privadas, que, em parceria com o Governo do Estado, estejam dispostas a
fomentar o crédito de pequenos valores a baixo custo.

A relevância acha-se assim demonstrada. Quanto à urgência, esta
deriva da profundidade da estagnação econômica no Brasil, o que tem
demandado uma sequência de medidas do Governo do Maranhão, visando
atender os efeitos deletérios no tecido social, evitando-se fenômenos
negativos como temos verificado, lamentavelmente, com muita intensidade
em outras unidades federadas.

Assim, entendendo ser de suma importância para o Estado a
aprovação da presente Medida Provisória, submeto seus termos ao juízo
dessa respeitável Casa Legislativa.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar a
Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o Digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governado do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N° 233, DE 11 DE MAIO DE 2017.

Institui o Programa Maranhão Juros Zero, que tem
como objetivo incentivar o empreendedorismo,
alavancar o investimento produtivo e promover a
geração de emprego e renda no Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § lº do art. 42 da Constituição Estadual,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Maranhão Juros Zero, que tem
por objetivo incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento
produtivo e promover a geração de emprego e renda no Estado do
Maranhão, mediante a concessão de subsídio financeiro, pelo Estado, ao
microempreendedor individual (MEI) e às empresas, observadas as
disposições estabelecidas nesta Medida Provisória.

§ 1 ° O subsídio financeiro de que trata este artigo destinar-se-á,
exclusivamente, ao custeio dos valores correspondentes aos juros
remuneratórios das operações de crédito, realizadas por instituições
financeiras interessadas, públicas ou privadas, desde que tais operações
obedeçam, minimamente aos seguintes requisitos:

I - taxas de juros não superior ao limite fixado em Decreto;
II - amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo

mínimo de 04 (quatro) e máximo de 12 (doze) meses, sendo exigível a
primeira no mês subsequente àquele da liberação dos recursos, conforme
estabelecido em Decreto do Poder Executivo;

III - valor máximo da operação de crédito de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais);

IV - liberação do valor contratado em parcela única.
§ 2° As instituições financeiras interessadas firmarão Termo de

Cooperação com o Governo do Estado do Maranhão, do qual constarão as
condições e responsabilidades de cada uma das partes.

Art. 2° Os recursos subsidiados pelo Estado, na forma estabelecida
por esta Medida Provisória, não poderão ser utilizados para o pagamento,
ainda que parcial, de:

I - multas e juros moratórios devidos pelos tomadores dos recursos
às instituições financeiras, em decorrência de atrasos no cumprimento das
obrigações contratuais;

II - passivos decorrentes de operações de crédito inadimplidas ou
em inadimplemento;

III - operações de crédito renegociadas ou refinanciadas, bem como
as que a estas sucederem; e

IV - tarifas de cobrança, tarifas de boleto e congêneres.
Art. 3° O produto das operações de crédito que contarem com o

subsídio a que se refere a presente Medida Provisória deverão ser utilizados
pelos beneficiários para ampliar seus negócios, adquirir equipamentos,
formar capital de giro essencial ao negócio ou equilibrar seu fluxo de caixa.

Art. 4° As operações de crédito não contarão com qualquer tipo
de garantia ou aval por parte do Estado, mas poderá a instituição financeira
credora, a seu critério, exigir garantias necessárias e suficientes nas operações
realizadas ao amparo desta Medida Provisória.

Parágrafo Único. A decisão final quanto à concessão ao não do
crédito, caso a caso, caberá à instituição financeira, responsável pelo
cadastro, análise do risco e da solvabilidade da empresa pleiteante.

Art. 5° O subsídio financeiro do Programa ficará limitado, por
beneficiário, ao referente a uma única operação de crédito.

Art. 6° Para fins de gerenciamento, controle, fiscalização e
pagamento dos valores correspondentes aos juros remuneratórios
subsidiados pelo Estado à conta do Programa, as instituições financeiras
disponibilizarão à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF AZ/MA) relatórios
mensais detalhando:

I - dados cadastrais do tomador do crédito;
II - número e data do contrato da operação de crédito;
III - valor do crédito concedido, taxa aprazada e prazo de

amortização;
IV - montante dos juros remuneratórios incidentes na operação a

serem subsidiados;
V - prestações adimplidas e inadimplidas, por beneficiário, e valor

dos juros remuneratórios incidentes no período.
Art. 7° O tomador do crédito pagará à instituição credora,

pontualmente, a parcela mensal do empréstimo, entendida esta como o
somatório da amortização e dos juros remuneratórios do período.

§ 1 ° Efetuado o pagamento, a Instituição Financeira terá o prazo
máximo de 5 (cinco) dias para informar ao Governo do Estado.

§ 2° Comprovada a adimplência da parcela mensal, caberá ao
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Governo do Estado, em 10 (dez) dias, devolver à empresa beneficiária o
valor dos juros pagos no período, mediante depósito em conta de livre
movimentação que a empresa detenha na instituição financeira.

§ 3 ° As operações de crédito que vierem a ser liquidadas
antecipadamente serão subsidiadas pelo valor dos juros remuneratórios
proporcionais até a data da sua liquidação.

§ 4° Perderá o direito ao subsídio o tomador da operação de
crédito que não pagar as parcelas mensais nas datas aprazadas no contrato
firmado com a instituição financeira, cabendo-lhe o pagamento do principal,
dos juros remuneratórios, juros - moratórios e multas de mora ajustadas na
operação de crédito.

Art. 8° A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos juros
previstos neste Programa está vinculada à Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Energia, e importa em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) e será partilhada entre as microrregiões em conformidade com o
estabelecido em Decreto do Poder Executivo.

§ 1 ° A data limite para contratação de operações de crédito à conta
do Programa encerrar-se-á em 30/11/2017, cabendo ao Governo do Estado
do Maranhão, na hipótese de existência de créditos não utilizados, decidir
pela dilatação desse prazo, observadas as condições que vierem a ser
definidas em Decreto do Poder Executivo.

§ 2° Durante a vigência do Programa, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar, se necessário, e observadas as disposições legais,
adequações no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e lei
Orçamentária Anual.

Art. 9° A presente Medida Provisória será regulamentada por
Decreto do Poder Executivo.

Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 11 DE MAIO DE 2017, 196 DA INDEPENDÊNCIA E
129 DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 028/2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei Complementar que
altera a Lei Complementar n° 174, de 25 de maio de 2015, que dispõe
sobre a instituição e gestão da Região Metropolitana da Grande São Luís
e revoga as Leis Complementares Estaduais nº 038, de 12 de janeiro de
1998, n° 069, de 23 de dezembro de 2003, nº 153, de 10 de abril de 2013,
n° 161, de 03 de dezembro de 2013 e as demais disposições em contrário.

A medida visa ajustar a legislação que trata da gestão da Região
Metropolitana da Grande São Luís para adequar as competências da Agência
Executiva Metropolitana, a fim de que seja possível a execução de seus
programas e projetos finalísticos.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar o
Projeto de Lei em apreço, minha expectativa é de que o Digno Parlamento
Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 003/2017

Altera a Lei Complementar n° 174, de 25 de maio de
2015, que dispõe sobre a instituição e gestão da
Região Metropolitana da Grande São Luís, e dá outras
providências.

Art. 1º A Lei Complementar n° 174, de 25 de maio de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“( ... )
Art.4° ( ... )
VI - a política habitacional, regularização fundiária e fomento
agropecuário;
( ... )
Art. 15. ( ... )
( ... )
VI - promover a implementação e execução de programas e
projetos de interesse da RMGSL, inclusive aqueles estabelecidos
no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, bem
como fiscalizar e avaliar sua execução, propondo ao Colegiado
Metropolitano ajustes necessários;
( ... )
XI - fomentar a cadeia ‘produtiva e econômica de produtos de
origem animal e vegetal.
( ... )
Art. 34. ( ... )
I - abrir créditos especiais;
( ...)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 110 / 17

Dispõe sobre a natureza dos cargos componentes do
Subgrupo Atividades de Policia Civil e dá outras
providências.

Art. 1º. Os cargos das carreiras componentes do Subgrupo
Atividade de Policia Civil são típicos de Estado e possuem natureza
técnico-cientifica.

Parágrafo único. Os cargos componentes do Subgrupo Atividades
de Polícia Civil são acumuláveis com outro cargo público de magistério,
observado o disposto no art. 37, in. XVI, alínea “b”, da Constituição da
República Federativa do Brasil.

Art. 2º. O ingresso no cargo de Delegado de Polícia do Estado do
Maranhão dar-se-á mediantes concurso público de provas e títulos,
exigindo-se diploma de Bacharel em Direito e, no mínimo, 3 (três) anos de
atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da posse.

Parágrafo único. O tempo de atividade no cargo de natureza de
polícia judiciária, civil ou federal, será contabilizado como título para fins
do concurso de que trata o caput deste artigo.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 11 de maio de 2017. - Júnior Verde - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei é oriundo de demandas apresentadas

pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol), diante
da problemática exposta, no que tange à questão estrutural da categoria,
especialmente ao Subgrupo de Atividade de Policia Civil (APC).

A falta de valorização dos integrantes do subgrupo APC, tornou-
se um dos problemas, relatados pelo sindicato, que mais tem causado
desmotivação da classe. Tal situação, reflete, negativamente, na qualidade
da apuração das infrações criminais, e por corolário, na falta de prestação
de serviço adequado a população.

Nesse sentido, o PL em comento, trata sobre proposta de
valorização da categoria, quanto ao ingresso na carreira, complexidade do
cargo e produção de conhecimento técnico –cientifico, intrinsicamente
ligado a dinâmica de apuração do fato criminoso.

Por meio do PL destacamos que, é necessário reconhecer a
importância dos cargos das carreiras componentes ao subgrupo APC, por
meio da reafirmação da natureza técnico-cientifica, típica e Estado, nos
termos do art. 144, § 4º, da Constituição Federal. Destacamos também



QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
que, a valorização da categoria deverá ser feita através do reconhecimento
da compatibilidade do acumulo de cargos públicos do subgrupo com outro
de magistério, como prevê o art. 37, XVI, alínea “b”, da Carta Magna.

Sugere-se a incorporação da exigência de três anos de pratica jurídica
ou policial para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia do Estado do
Maranhão, a exemplo do que acontece na esfera federal. Por fim, assegura-
se a contabilidade do tempo de atividade de Polícia Judiciaria, civil ou
federal, para fins de avaliação de títulos no concurso para ingresso no cargo
de Delegado de Polícia Civil, a fim de obter profissionais mais qualificados,
que já possuam experiência com as atividades de investigação e outras
pertinentes às atividades de polícia judiciária, como já acontece em demais
Estados

Isto posto, com o fulcro de sugerir melhorias para o grupo APC e
consequentemente oferecer mais qualidade de vida a sociedade maranhense,
com policiais mais motivados, proporcionando uma real sensação de
segurança pública, justifica-se e torna-se imprescindível a apresentação
deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 11 de maio de 2017. - JUNIOR VERDE - Deputado Estadual – PRB

PROJETO DE LEI Nº 111 / 17

Institui o “Dia Estadual do Militar Evangélico”, e dá
outas providências.

Art. 1º. Fica Instituído em todo o Estado do Maranhão o “Dia do
Militar Evangélico”, em homenagem aos Policias Civis, Policiais Militares
e Bombeiros Militares, Guardas Municipais, Militares da Marinha, Exército
e Aeronáutica, a ser comemorado sempre no dia 17 de agosto, data de
fundação da UMCEMA – União dos Militares Cristãs e Evangélicos do
Maranhão.

Art. 2º - No “Dia do Militar Evangélico”, as entidades
representativas do mesmo segmento, o poder público, promoverá, em
parceria, eventos públicos, voltados para os Policiais Evangélicos e seus
familiares, com livre acesso ao público em geral.

Art. 3º - Para a realização dos eventos do art. 2º, o Poder Executivo
poderá celebrar convênios com as Entidades Evangélicas do Maranhão

Art. 3º - O “Dia do Policial Militar Evangélico” deverá constar no
calendário oficial do Estado do Maranhão.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de maio de

2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

 A presente proposta tem o objetivo de divulgar e incentivar a
espiritualidade entre Policias Civis, Policiais Militares e Bombeiros
Militares, Guardas Municipais, do Estado do Maranhão e os Militares da
Marinha, Exército e Aeronáutica que prestam serviço deste Estado, e
assim aproximar os Policiais e seus familiares, formando uma grande família.

Conforme dados do IBGE, é crescente em todo o Brasil o segmento
evangélico, o que fortalece ainda mais o segmento junto a categoria dos
Policiais.

No Maranhão já existem entidades profissionais voltadas para o
segmento evangélico, assim como a UMCEMA, que trabalha em prol do
Policia Evangélico no Maranhão.

Com esse projeto, a família Policial Evangélico só tende a crescer
caminhando sempre no caminho de Deus salvador.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de maio de
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 357 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar aos familiares e

amigos do vereador Edmilson Jansen, por conta do seu falecimento
ocorrido no dia 13 de maio do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 15 de maio de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA – PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.17
EM: 16.05.17

REQUERIMENTO Nº 358 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária realizada
no dia 15 de maio do ano em curso, uma vez que estive representando este
poder na Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal de
Cantanhede, com objetivo de discutir a segurança pública no referido
município, conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 16 de maio de 2017. - Junior Verde  - Deputado
Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16/05/2017.

INDICACÃO N° 648 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Ratificação da Indicação nº 307/16, solicitando a adoção
de providências no sentido de que sejam executados Serviços de
Terraplanagem da estrada vicinal que liga o Município de Carolina
ao Município de Feira Nova do Maranhão, neste Estado.

A presente Indicação objetiva ratificar a Indicação de nº 307/16,
que solicita a execução dos serviços de terraplanagem da estrada vicinal
que liga o município de Carolina ao Município de Feira Nova do Maranhão,
afirmando-se tratar de uma estrada vicinal essencial para o fluxo de pessoas
e bens entre as várias localidades daquela região e a Sede do município,
como as comunidades do Brejão, Vale do Farinha, a Comunidade Quilombola
Canto do Remanso, Genipapo da Serra, Ciro Arnaldo, Solta, São José dos
Pereiras, saindo até o entroncamento das Quatro Bocas, já na altura da BR
230, cortando, também,  grandes, médias e pequenas propriedades rurais.
Entretanto, em vista da intrafegabilidade daquela via, com muita poeira em
período de estiagem e muitos buracos e lama no período chuvoso, a estrada
respectiva tem estado em condições bastante precária ultimamente,
impossibilitando, desta forma, a circulação de pessoas, o tráfego de veículos
e transportes escolares, o socorro rápido para os enfermos até a Sede de
Carolina ou para os grandes centros da região, bem como o escoamento da
produção de grãos (como arroz, milho e soja) e várias produções de
apicultura e produtos agropecuários em geral causando, também, sérios
prejuízos ao comércio daquela região.

Assim, a execução do serviço de terraplanagem da vicinal
respectiva, trará mais segurança a todos bem como melhores condições de
vida e saúde aos moradores e facilitará o escoamento da produção
agropecuária e da produção de apicultua, o que proporcionará relevante
desenvolvimento àquela região.

Desta forma, por seu grande alcance, apresenta-se esta Indicação
como propositura de relevante interesse aos habitantes daquela localidade,
esperando contar com o indispensável apoio dos Deputados para
aprovação desta Indicação de grande interesse público.
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São Luís (MA), 12 de maio de 2017. - VALÉRIA MACEDO -

Deputada Estadual PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICACÃO N° 649 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan
Almeida, a presente Indicação que solicita a adoção de medidas legais e
administrativas necessárias, com a maior brevidade possível, para Inclusão
do Município de São João do Paraíso no Programa “Cidadania
Digital” do Governo do Estado do Maranhão.

A presente Indicação objetiva a inclusão do Município de São
João do Paraíso no Programa “Cidadania Digital” do Governo do Estado,
com a implantação de “pontos de wi-fi” em “pontos de grande movimento”
da Sede do município, por se apresentarem como locais de grande circulação
de pessoas naquela cidade, visando, desta forma, instituir a inclusão digital
e o acesso de internet à população daquela municipalidade.

Sabendo-se da existência do Programa “Cidadania Digital”, já
implantados na Capital e em alguns municípios do interior, solicita-se a
inclusão, também, do Município de São João do Paraíso no programa
respectivo, a fim de que aqueles moradores possam, através da internet,
ter acesso a serviços públicos de qualidade, exercerem alguns de seus
direitos fundamentais, ter acesso a serviços de saúde, como marcação de
consultas médicas, por exemplo, possa, também, viabilizar a efetivação de
matrículas escolares, pesquisas pelos estudantes, ajudar a movimentar o
comércio, facilitar a resolução de problemas aos microempreendedores do
município, etc.

Desta forma, a inclusão do Município de São João do Paraíso no
Programa “Cidadania Digital” renovará esperança e mais perspectiva
àqueles habitantes, proporcionando o desenvolvimento social e econômico
e melhor qualidade de vida a toda aquela população.

São Luís (MA), 12 de maio de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual (PDT)

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

INDICACÃO N° 650 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Ratificação da Indicação nº 518/15, que solicita a adoção
de providências no sentido de que sejam executados Serviços de
Construção de 03 (três) Pontes de Concreto na Zona Rural do
Município Carolina, neste Estado.

A presente Indicação objetiva ratificar a Indicação de nº 518/15,
afirmando-se que a realização dessa obra será de grande importância para
Zona Rural de Carolina, pois, viabilizará, com segurança, o fluxo de pessoas
e bens naquela localidade, na região denominada de “Bacuri do Laje”. A
construção das pontes em referência sobre o Rio Lajes, sobre o Córrego
Marajá e sobre o Rio Grota Vermelha (todas na mesma estrada vicinal que
sai da Sede do município para aquela região), viabilizará a circulação de
pessoas e o escoamento da produção agropecuária que se dá, atualmente,
sobre precárias pontes de madeira, colocando em risco permanente a vida
e a segurança daquela população, com a possibilidade de acidentes graves,
inclusive, tanto às pessoas que residem na área quanto às pessoas que
circulam naquela localidade. A precariedade das pontes, além de

impossibilitar a circulação e o escoamento da produção agropecuária e
produtos hortifrutigranjeiros, causa, também, sérios prejuízos ao comércio
da região.

Desta forma, a construção das pontes em referência, estará
beneficiando uma população estimada em 400 habitantes,
aproximadamente, da Região do Bacuri do Laje, como os moradores das
localidades Canto das Flores, Cantinho do Laje, Canto da Lagoa, Ponta da
Serra, Fazenda Grande, Deserto e muitas outras.

A construção das pontes, além de ser um antigo anseio da
população, evitará a ocorrência de muitos acidentes bem como
proporcionará melhores condições de vida e segurança aos transeuntes e
moradores, o que contribuirá para um relevante desenvolvimento social e
econômico daquela região.

Desta forma, por seu grande alcance, apresenta-se esta Indicação
como propositura de relevante interesse aos habitantes daquela região,
esperando contar com o indispensável apoio dos nobres Deputados para
aprovação desta Indicação de grande interesse público.

São Luís (MA), 12 de maio de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 651 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo Holanda Júnior,
com encaminhamento para o Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo, solicitando, com a maior brevidade
possível, a recuperação da ponte localizada na Travessa Coroatá, bairro
do Planalto Turu II, nesta capital.

Em atendimento à uma antiga reivindicação dos moradores do
referido bairro, e considerando a precariedade e deterioração do acesso à
via em epígrafe por meio da ponte, além da quantidade de lixo e entulho
que se acumulam na travessia dos pedestres, dificultando ainda mais a
circulação de pessoas no trecho, é que se solicita pela presente proposição,
a recuperação da ponte localizada na Travessa Coroatá, bairro do Planalto
Turu II, em São Luís.

A ponte de concreto, construída há aproximadamente 10 (dez)
anos, é responsável por ligar a mesma rua no referido bairro, mas atualmente,
apresenta diversos problemas ligados à sua estrutura, constituindo grave
transtorno aos moradores da área, que precisam transitar diariamente por
ela.

A situação é majorada devido à sua localização, acima de um canal
de esgoto, tomado por entulho e lixo, cenário agravado no período de
chuvas, posto que o córrego transborda e impossibilita a passagem de
pessoas e motocicletas, dado que os carros já não conseguem trafegar pela
aludida ponte, representando um risco à saúde de quem tem casas e
estabelecimentos comerciais localizados na proximidade.

Tem-se ainda que além de visar servir de passagem para veículos,
atualmente, até o trânsito de pessoas se encontra prejudicado, uma vez
que a ponte está com a estrutura comprometida, com buracos em toda a
sua extensão, trechos irregulares, além do próprio risco de desabar,
considerando que parte dela já o fez, problema que é ainda agravado pela
quantidade de lixo e esgoto que circunda a área.

Além de garantir a segurança de quem transita, a recuperação da
ponte constitui mecanismo essencial para manutenção da passagem dentro
do bairro, estratégico para o fluxo de transeuntes e motoristas, justificando
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 08 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 652 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Prefeito de São Luís, solicitando a construção de
uma praça num local ocioso que serve de abrigo e consumo de drogas por
algumas pessoas, situada à Rua Newton Filho, próximo a escola Coelho
Neto, bairro Jordoa, nesta cidade.

Requeiremos também no local, a instalação de equipamentos
destinados a exercícios físicos para pessoas daquela localidade, objetivando
assim, a diminuição do vício e ociosidade dos jovens e adultos daquele
bairro.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de maio de 2017. -
Sergio Frota - 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 ZÉ INÁCIO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Doutor Levi Pontes, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) – Sua Excelência Senhor Presidente em exercício, Deputado
Othelino Neto, demais membros da Mesa, senhores deputados e senhoras
deputadas, galeria e imprensa, rádio e TV Assembleia. Senhor Presidente,
eu subo a esta tribuna para fazer justiça ao modo como os gestores têm
conduzido as políticas públicas do estado do Maranhão e não poderia, em
hipótese alguma, deixar de agradecer e fazer referência à presença, nesta
Casa, por iniciativa própria, do secretário de Estado da Educação, doutor
Felipe Camarão, que ao atender as solicitações dos senhores deputados e
deputadas, em vez de marcar audiências protelativas e muitas vezes não
atendendo as reivindicações, ele prontamente decidiu vir a esta Casa e
atender todos os parlamentares com as suas demandas, as suas
reivindicações e os seus questionamentos a respeito desse problema grande,
que é a educação nesse país. Portanto, Senhor Presidente, nesta ocasião, o
senhor secretário, doutor Felipe Camarão, trouxe a esta Casa a resposta
das solicitações dos deputados que ocuparam esta tribuna para saber
como anda e as provas dos projetos ora em curso, outros já inaugurados
desta Secretaria, que é uma das mais importantes, com programas de
grande alcance em todos os setores da educação. Um projeto este audacioso,
um projeto grandioso que cita já 10 escolas de ensino médio totalmente
construídas, no valor de R$ 8,2 milhões, em diversos municípios, 26
construções em andamento, em 23 municípios com R$ 26 milhões,
principalmente em escolas indígenas, quilombolas. Reforma de escolas do
Ensino Médio, 64 escolas, 11 são reconstruídas totalmente, realizadas
523 intervenções nessas escolas e mais de 119 em execução de seu projeto.
Das escolas do Programa Escola Digna que transforma esses espaços de
escolas de taipa, galpões, etc, 9 já foram entregues com uma receptividade
à população, em 6 municípios. Portanto, além desses programas, além do
programa “Sim, Eu Posso” de alfabetização de adultos, além das escolas
em tempo integral, além dos IEMAs, além das Bolsas sem Fronteiras para
os estudantes, nós temos esse projeto audacioso na educação porque
entendemos que só com a educação podemos tirar este país da miséria, do
analfabetismo, da ignorância e, acima de tudo, das mazelas de toda nossa
sociedade. Portanto, Senhor Presidente, ao encerrar, eu quero aqui agradecer
não só ao Secretário de Educação, mas a toda a sua equipe, porque ele
trouxe todos os departamentos, os secretários adjuntos, para vir a esta

Casa do Povo dar as suas explicações com seu relatório de gestão. Era isto
que tinha, Senhor Presidente, muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Bom dia! Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, imprensa e todos os que nos ouvem e nos assistem pela TV e
Rádio Assembleia. Senhor Presidente, a Comissão de Obras e Serviços da
Assembleia, que é presidida por mim e composta por vários deputados
desta Casa e outros parlamentares que são suplentes dessa comissão e
aqui eu quero citar alguns que estiveram comigo na cidade de Joselândia,
que foram os deputados: Glalbert Cutrim, Vinícius Louro e Eduardo Braide,
atendendo a um requerimento do Deputado Vinícius, nós tivemos na região
do Alto Mearim, a fim de averiguar os alertas e denúncias recorrentes do
nível de segurança da Barragem do Flores, justamente ela que completa
este ano 30 anos de entrada em operação. Nós estivemos em uma quinta-
feira, dia 04, fizemos uma visita in loco e aqui eu faço o relatório, fomos
visitar o reservatório acompanhados de todas as autoridades da região,
vereadores, líderes  sindicais, autoridades  militares, técnicos do setor e
profissionais da defesa  civil. Na quinta-feira, dia 5, promovemos uma
audiência pública, na cidade de Trizidela, a fim de discutir os problemas,
avaliar o quadro geral e encaminhar soluções possíveis para um investimento
tão importante do ponto de vista socioeconômico que continua quase
abandonado por falta de ações governamentais. De fato, Senhor Presidente,
trata-se de um monumento público essa Barragem do Flores  que armazena
quase um  bilhão de metros  cúbicos de água, transformado num verdadeiro
paquiderme que entra em sua terceira década de existência sem cumprir
efetivamente os objetivos dos quais se propôs, ou seja, o aproveitamento
energético, a piscicultura, a implantação de um polo hidroagrícola e
finalmente o controle das cheias e das vazões do Rio Flores, em Joselândia,
e as cidades da jusante de Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal. As
queixas da população que vive na área influenciam na barragem que um dia
sonhou em melhorar de vida embalada pela promessa que foi vendida
naquela época no papel. A inquietação sobre a tragédia socioambiental
anunciada, o estilo de vida muito parecido com questões, como a da cidade
mineira de Mariana que desabrigou centenas de famílias, causou milhões
de mortes e deixou milhões de prejuízos é o que atormenta a maioria das
vidas daqueles que vivem no entorno da barragem. Essas queixas, cada vez
mais frequentes, justificável, têm sido feita também ao Ministério Público.
Aqui nessa Assembleia, o Deputado Vinícius Louro tem sido uma voz
permanente e recorrente alertando e cobrando das autoridades competentes,
posturas afirmativas em relação à falta de manutenção e conservação da
Barragem do Rio Flores, mostrando que pode sim haver um rompimento
com consequência devastadora para as cidades ribeirinhas banhadas pelo
Rio Mearim e pelo Rio Flores. A rigor, Senhor Presidente, o que a gente
deve sentir numa simples observação na barragem é que a mãe de todas
essas queixas é a grande decepção temperada com o molho de revolta da
população, isso porque o abandono dos objetivos do projeto impediu a
continuidade que centenas de famílias desfrutassem da oportunidade
concreta de uma ocupação econômica. Eu diria que o aproveitamento do
potencial da água do reservatório não aconteceu e ainda causa problema
àquelas comunidades, mas não é só isso, além de não cumprir os objetivos
propostos, a obra ainda pune a sociedade com a perda criminosa dos
recursos financeiros, humanos e materiais que foram injetados na sua
construção, avaliados em milhões de reais sem que ninguém preste conta
ou seja responsável por isso. Portanto, precisamos sim dar uma resposta
rápida e objetiva para um assunto tão mal resolvido que tem inclusive um
histórico bastante tumultuado, porque não é de agora que se cobram
soluções para o tão flagrante descaso administrativo e financeiro dessa
obra. Alguns anos passados mostraram que os problemas hoje enfrentados
com a barragem são os mesmos e ainda há objeto de demandas judiciais
revelando que nada tem a ver, ao longo desses anos, com esse abandono. O
Ministério Público Federal Estadual, por exemplo, em passado recente,
apresentou ação civil pública com pedido de liminar junto ao DNOCS, que
foi quem construiu para recuperar plenamente essa barragem. O CREA do
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Maranhão também, alguns anos atrás, instaurou junto à Procuradoria da
República procedimento administrativo para apurar as condições
operacionais de estabilidade da Barragem do Flores, com laudos apontando
que lá se encontrava em completa situação de abandono, levando a crer que
muito tempo depois ainda estamos na mesma situação. Já por ocasião da
visita da comissão desta Assembleia, imaginamos que em decorrência das
fortes chuvas nos últimos meses, a barragem está com volume de água
acima do normal, o que já é motivo de ansiedade para as cidades em torno
da barragem, e esse quadro deve ser alterado com bons invernos no futuro.
Portanto, senhores, a solução, que foi tão propalada e falada lá, seria a
transferência da Barragem do DNOCS hoje, da conservação e da preservação
e da administração feita pelo DNOCS, para a Codevasf, que possui escritório
aqui em São Luís, que tem uma representação efetiva no estado e que de
fato tem um histórico no trato das questões dessa natureza, que tem
expertise no assunto, que tem uma postura profissional afirmativa em
desenvolvimento de questões de barragens e projetos agropecuários. O
DNOCS, pela trajetória dos últimos 30 anos, apenas revelou-se um gestor
inepto, sem condição de continuar na administração daquela barragem. A
comissão esteve lá, ouviu os presentes, tomou ciência da realidade dos
fatos e deve apresentar um relatório ao governo do Estado e ao DNOCS,
para que se faça uma discussão, se faça uma tomada de posição capaz de
corrigir, em curto espaço de tempo, os problemas que ocasionaram e
também os equívocos que foram feitos na barragem nesses últimos 30
anos, por isso, Senhor Presidente, quero parabenizar o deputado Vinicius
Louro que fez o requerimento para que se fizesse a análise, esse relatório
a ser encaminhado às autoridades alertando do problema da questão da
barragem que tanto faz falta nos projetos das comunidades ribeirinhas
naquela região.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registramos a presença do doutor Ângelo Santos,
juiz de direito e presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão.
Seja muito bem-vindo, doutor Ângelo. Deputado Júnior Verde, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – “Falarei dos teus feitos poderosos, ó Soberano Senhor, proclamai
a tua justiça, unicamente a tua justiça”. Com esta expressão bíblica Salmo
71, versículo 16, nós damos um bom dia a todos os maranhenses,
cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Presidente, senhores deputados
e senhoras deputadas, imprensa, pessoas que estão galeria nos
acompanhando neste momento, todos do estado do Maranhão. Que Deus
nos abençoe. Eu quero, Senhor Presidente, externar que nós continuamos
um trabalho intenso de visita aos municípios maranhenses com mandato
participativo, ou seja, participando de forma efetiva de reuniões e audiências
públicas, indo às câmaras municipais, dialogando com a sociedade,
conversando com os prefeitos. Nesse sentido, eu quero destacar uma
agenda muito especial que nós tivemos em vários municípios, entre eles os
municípios de São Mateus, Duque Bacelar e Cantanhede, neste final de
semana. Mas hoje quero falar sobre a agenda do município de São Mateus,
onde nós pudemos participar de um dos programas que eu vejo como um
dos mais consistentes hoje de fortalecimento da educação, uma vez que
está ajudando a mudar o índice de desenvolvimento da educação dos
municípios maranhenses, o índice de desenvolvimento da educação no
Estado, considerando os valores, os princípios que são norteados nos
ensinamentos deste projeto do Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros.
Inclusive parabenizo o comandante geral Célio Roberto, o sargento Dias
que já está coordenando trabalhos em alguns municípios, aqueles que
fazem parte hoje deste contexto promovendo educação em todo o estado
do Maranhão. Em São Mateus, nós pudemos participar de uma agenda de
uma aula inaugural em um povoado, o primeiro povoado do Brasil a
receber este importante programa de fortalecimento da educação. Então eu
quero parabenizar o prefeito Miltinho Aragão, o vice-prefeito Ivo Resende,
todos os vereadores e lideranças políticas do município que estiveram
fazendo parte deste grande evento, desta grande aula inaugural, porque foi
um marco histórico para o Maranhão. O povoado recebeu um programa
que visa fortalecer a educação pelo ensinamento das nossas crianças e
adolescentes no que se refere ao respeito, ao compromisso com que fazem

a educação, ensinando a convivência e a vivência em sociedade. Quando o
Corpo de Bombeiros assume uma política como essa, que é o Bombeiro
Mirim, nós estamos direcionando os nossos jovens, as nossas crianças,
para a retidão, retidão de conduta, de caráter para que nós possamos
realmente ter uma sociedade melhor, onde este projeto está sendo
implantado, nós melhoramos as condicionantes sociais dos municípios.
São Mateus, hoje, já está como referência tanto pelo desenvolvimento da
educação, a preocupação que já tem o Prefeito Miltinho com a educação,
mas com o desenvolvimento de políticas como essa que visam esse
fortalecimento. Eu pude perceber a disciplina, o respeito, imaginem, as
nossas crianças pela condução das suas vidas, hoje com esses valores
estarão vivendo em uma sociedade que elas mesmas vão construir, vão
ajudar a construir com as suas convivências, suas vivências nessa sociedade,
até porque vão ser futuros médicos, advogados, professores, o que que
quiserem, não há limite para sonhos e eu falei isso nessa importante aula
inaugural, que elas possam sonhar e, é claro, que para sonhar tem que ter
as condicionantes para a realidade social,  não adianta ter sonhos, nós
temos que dar as condições. Quando eu saí do interior do Estado, com a
nossa família como retirantes, saí do interior do Estado, porque não tivemos
condições no interior, em Alto Alegre do Pindaré, tivemos que vir para a
capital e aqui passamos 10 anos trabalhando na feira da Cohab, um trabalho
louvável, honesto, mas nós sabemos, se tivéssemos tido oportunidade no
interior do Estado com uma educação de qualidade, nós estaríamos lá,
fixados, trabalhando e é essa oportunidade que ali foi expressa neste ato
tão solene, tão sublime que nós tivemos a oportunidade de participar,
neste final de semana, e que nós, claro, parabenizamos a iniciativa de apoio
que a Prefeitura Municipal tem dado, inclusive com uma boa notícia, até o
ano que vem o Prefeito Miltinho Aragão estará implantando uma escola
militar no município. Nós tivemos inclusive, Senhor Presidente, só para
concluir, tivemos uma audiência com o Secretário de Educação, há uns
meses, mostrando essa preocupação e ele acolheu essa iniciativa de
disseminar, de implantar escolas militares pelo Estado do Maranhão, em
Imperatriz, Balsas, São Mateus, enfim, aqueles prefeitos que estejam
interessados em melhorar sua educação pelo ensinamento de valores, isso
ajuda muito, fortalece muito e o resultado está acontecendo, São Mateus
hoje é uma referência, então parabéns a todos que fazem esta importante
política de desenvolvimento da educação, que é o Bombeiro Mirim e
também saudando, cumprimentando o Dias que tem feito um grande
trabalho à frente dessa política social e desenvolvimento para educação.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, primeiro, eu gostaria
de cumprimentar o doutor Ângelo Santos, presidente da Associação dos
Magistrados, que nos visita nesta manhã e nós cumprimentamos e
agradecemos a sua participação nesta Sessão de hoje e é muito importante
também o projeto pautado hoje, na Ordem do Dia, que já tem o nosso
apoio, doutor Ângelo, pode contar conosco e terá a nossa participação em
relação a esse pleito, que é de todos os magistrados maranhenses. Segundo
lugar, eu queria cumprimentar também o companheiro Augusto Lobato,
que foi eleito presidente do PT do Maranhão, também cumprimento Zé
Inácio, nosso colega parlamentar que concorreu à eleição, teve um excelente
desempenho e pelo que eu observei, o partido ficou em bastante harmonia
em relação ao resultado pelo nível de debate e consolidação da sua
democracia, o que é muito importante para o PT do Maranhão, onde
convivi por muito tempo e vi o quanto foi difícil travar essas batalhas,
deputado Zé Inácio. Então eu quero cumprimentar todos vocês pelo
resultado, pelo desempenho e pela unidade do partido, acima de tudo, em
torno do projeto de mudança que está em curso no estado do Maranhão e
também esse projeto de luta em nível nacional para que a gente possa
resgatar também a democracia do Brasil. Parabéns a todos vocês que
fazem o Partido dos Trabalhadores no estado do Maranhão. E terceiro,
Senhor Presidente, eu queria comunicar que amanhã teremos sessão ordinária
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da Comissão de Assuntos Municipais e receberemos representantes do
IMESC que irão fazer uma apresentação do projeto de atualização
cartográfica dos municípios da Ilha de São Luís. Convido todos os colegas
que integram a Comissão de Assuntos Municipais, convido os demais que
queiram também acompanhar esse debate, pois a nossa intenção é de que,
na próxima segunda-feira, Senhor Presidente Othelino Neto, a gente já
assine o projeto de lei que vai finalmente definir os limites dos municípios
da Ilha de São Luís. Então eu convido todos que queiram acompanhar a
apresentação, fazer sugestões, para amanhã, às 8h30min, na Sala das
Comissões, comparecerem à reunião ordinária da Comissão de Assuntos
Municipais. Finalmente, Senhor Presidente, quero registrar que recebemos
ontem, o deputado Levi já fez referência, o secretário de Educação do
Estado do Maranhão, Felipe Camarão, que dirigiu à presidência desta
Casa um conjunto de informações a respeito das obras de construção e
reforma e as intervenções que estão sendo feitas na rede de educação
pública do estado do Maranhão. Realmente é impressionante aquilo que o
governo já conseguiu fazer até agora e aquilo que está programado para ser
feito até o próximo ano. É um impacto gigantesco. Então é muito importante
que todos conheçam este relatório e que a gente possa aprofundar esse
debate, que é um debate necessário sobre a qualificação e requalificação da
rede de educação pública no estado do Maranhão. Cumprimento o secretário
pela sua disposição de vir aqui com toda a sua equipe de maneira
transparente, trazendo formalmente todas as informações necessárias para
que a gente possa fazer esse debate com franqueza e com firmeza para que
a gente encontre o caminho cada vez mais firme e consolidado de
transformação dessa realidade cruel que nós recebemos em relação à
educação pública do estado do Maranhão, que estava caindo pelas tabelas
em um nível de precarização altíssimo, mas que, graças a essa política do
governo do Maranhão das Escolas Dignas, hoje a gente observa que há
realmente uma transformação. Quero retornar a esta tribuna, Senhor
Presidente, num momento adequado para inclusive colocar detalhes sobre
esse relatório que eu considero extremamente importante do ponto de
vista da transparência e do debate, que é necessário ser feito, inclusive,
aqui nesta Casa. Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, toda a imprensa, os que acompanham a transmissão desta
Sessão. Na última quarta-feira, nós estivemos em audiência com a Reitora
da UFMA, eu faço questão de manifestar os encaminhamentos em uma
causa nobre, que desde o início do nosso mandato, nós temos pautado, que
é a causa da bonificação nas notas do ENEM, para estudantes oriundos de
escolas maranhenses. Logicamente, a Universidade Federal do Maranhão,
nós não podemos legislar no que diz respeito à UFMA, entretanto, nós
como representantes do povo que reconhecemos muito bem desigualdades,
injustiças que o processo de seleção unificada foi criando, sobretudo, nos
cursos de Medicina, em São Luís, em Imperatriz, em Pinheiro. E é preciso
ser corrigido com política afirmativa que proteja os estudantes do
Maranhão, nesse sentido nós temos proposto, desde o início, a exemplo
da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará, da Universidade Federal de Pernambuco que seja criada uma
bonificação para os estudantes oriundos de escolas maranhenses.
Bonificação de 10% a 20%, de acordo com a Universidade Federal como
ela definir. No início, a proposta foi bem receptiva, foi bem aceita,
entretanto, não conseguimos avançar, mas a cada reunião conseguimos
elementos que davam mais base, mais fortalecimento para essa proposta.
Esta Casa aprovou por unanimidade a criação de uma frente parlamentar
em defesa da bonificação das notas do Enem para estudantes oriundos de
escolas maranhenses, de proposição minha, a partir daí começou a ter uma
dimensão maior. Agradeço imensamente. Na última quarta-feira,
participaram conosco de uma audiência toda a reitoria da UFMA, pró-
reitores, Procuradoria da Universidade Federal, participaram os deputados
Bira do Pindaré, Wellington do Curso e Levi Pontes, nós quatro estivemos
representando esta Casa. Dali algumas deliberações foram feitas no sentido

de buscarmos convencer o Conselho Universitário da UFMA para que
seja implantado o sistema de bonificação. Agora, em Medicina, em
Imperatriz, de 249 alunos que existem matriculados, só 42 são da nossa
região, o resto é de outras regiões do País que não fixou residência, além de
que a maioria desses alunos que vêm de fora desiste ou acaba conseguindo
transferência na primeira oportunidade. O primeiro período que encerrou,
há poucos meses, de 40, apenas 12 já voltaram às suas regiões. O primeiro,
agora mesmo o curso que acabou de iniciar, para uma quantidade de alunos,
quatro vagas já estão ociosas e desse jeito o curso de Medicina não vai
cumprir o seu papel social que é de mudar a realidade da saúde da região em
que ele está instalado, o que tem sido um discurso recorrente, mas tem
tomado uma dimensão maior. Na última quarta-feira, Dr. Marlon Reis, ex-
juiz de direito, esteve conosco, fez um parecer jurídico afirmando a
constitucionalidade, a necessidade e a segurança jurídica do sistema de
bonificação e, nesse sentido, propusemos à Universidade Federal do
Maranhão que aceitou prontamente fazer três audiências públicas agora
nesses próximos meses. A primeira delas em São Luís, a segunda delas em
Imperatriz e a terceira em Pinheiro. Juntamente com todo o Conselho
Universitário, nós vamos mostrar esta viabilidade e vamos mostrar o
clamor popular para que a gente possa corrigir essa distorção porque cada
vez mais nós estamos tendo menos estudantes maranhenses na
Universidade Federal do Maranhão, no curso de Medicina. Não é subestimar
nosso povo, mas hoje o curso de Medicina mais concorrido no Brasil no
ENEM e no SISU foi exatamente o do Maranhão. Não se sabe se
necessariamente foi porque querem estudar na UFMA ou se de repente
pela facilidade do ingresso e depois para buscar uma transferência. Nós
não podemos perder essas vagas para os estudantes do nosso estado e é
nesse sentido que a gente convoca cada vez mais a participação desta
Casa, dos deputados federais. O deputado federal Rubens Júnior,
coordenador da Bancada Maranhense, já manifestou total apoio, também
o governo do Estado, vários secretários, como exemplo o Secretário Felipe
Camarão, que é, de carreira, Procurador da UFMA, já manifestou também
apoio.  E vamos agora fazer uma forte mobilização com a participação
popular para mostrar a viabilidade, a necessidade e o momento que não se
pode adiar de se instalar, definitivamente, o sistema de bonificação para o
curso de Medicina, sobretudo, na Universidade Federal do Maranhão.
Obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor Presidente, querido
colega Max Barros, líder do meu Bloco, eu trago mais uma vez a esta Casa
uma preocupação. Qual é a preocupação, Deputado Eduardo Braide?
Deputado Eduardo Braide, precisamos parar com demagogia, com
hipocrisia e tratar com seriedade a educação no Estado do Maranhão. Fala-
se tanto de Escola Digna, Escola Digna, Escola Digna... Eu já convidei a
Comissão de Educação desta Casa, Deputado Max Barros, para verificar
as condições da educação em São Luís e no Estado do Maranhão, as
condições. Hoje, pela manhã, Deputado Edilázio, hoje pela manhã Deputado
Eduardo Braide, eu estive na Escola Jackson Lago, Escola Jackson Lago na
Cidade Operária. O estado deplorável em que a escola se encontra. Uma
escola indigna. Uma escola indigna. Eu recebi aqui uma carta-denúncia de
pais: “Nós pais e responsáveis por estudantes da Escola Unidade Básica
Jackson Lago, localizada na Avenida Contorno, Número 400, Unidade
101, Cidade Operária, vimos, por meio desta carta, denunciar (...)”...
Deputado Sérgio, V. Ex.ª que está me devendo uma visita às escolas públicas
municipais de São Luís, seria bom que V. Ex.ª pudesse ouvir essa carta:
“(...) problemas enfrentados pela comunidade escolar da referida escola,
com destaques para os estudantes, crianças de seis a catorze anos que
sofrem diariamente com a precariedade da estrutura escolar no seu contorno.
A Unidade Jackson Lago apresenta graves problemas de infraestrutura”.
Senhoras e senhores, além do grave problema de infraestrutura na Unidade
Básica Jackson Lago, na Cidade Operária, tem uma via na frente que é
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intransitável. Ônibus estão atravessando a calçada, trafegando pela calçada,
colocando em risco a vida das crianças. Eu hoje fui à escola, Deputado
Edilázio. Fui à escola a convite dos professores. Fui muitíssimo bem
atendido pela Diretora Carla, muitíssimo bem atendido. Não tenho o que
reclamar, muitíssimo bem atendido, mas o descaso com a educação em São
Luís. Sabe quem defende o Prefeito? Sabe quem vem defender? É quem
não tem aluno em escola pública, porque coloque um filho para estudar em
uma escola pública municipal. Coloca o filho lá no Jackson Lago. Escola
com paredes depredadas, a última reforma foi há mais de seis anos, sala
sem iluminação nenhuma, Deputado Eduardo Braide, sem iluminação
nenhuma. Eu fui à biblioteca. De oito lâmpadas na biblioteca, só têm duas
que funcionam. Salas às escuras, totalmente no escuro. E eu pergunto:
onde estão todas as Escolas Dignas do Governo? O Governo anunciou que
teremos 300 escolas novas e que tinham 74 escolas que estão sendo
reformadas ou que já foram reformadas. Hoje, inclusive, o nosso
requerimento está entrando em pauta, solicitando que apresente o endereço
das escolas. E olha que eu não pedi muita coisa, pedi o endereço das
escolas que já foram e que estão sendo construídas, o endereço das escolas
que já foram reformadas, ou, como diz a propaganda oficial do governo,
“totalmente reconstruídas”. O líder do Governo já falou que não tem
objeção nenhuma que o Secretário venha à Assembleia Legislativa. Eu não
quero que o Secretário venha à Assembleia. Eu só quero a relação das
escolas para que nós possamos fiscalizar. Estamos desenvolvendo um
projeto. Já fiscalizamos oito escolas. Estamos apresentando as denúncias
ao Governo do Estado para que tome as providências, às prefeituras onde
as escolas estão inseridas, ao Ministério Público para que tome as devidas
providências. São muitas creches pelo interior do Estado que estão em
situação de abandono, não foram concluídas, muitas escolas que estão
totalmente abandonadas em situação caótica. E hoje visitamos mais uma
escola. É um relato de pais e mães de alunos que clamam por educação
pública de qualidade, uma educação pública de qualidade. Professores
reclamando que não tem pincel, que não tem apagador, salas escuras, sala
com telhado comprometido. A última reforma foi há seis meses e não vi
uma mão de tinta. Mais uma vez, hoje, solicitamos a atenção e vamos
formular, vamos formalizar a denúncia no Ministério Público. Senhoras e
senhores, só para ter ideia, Deputada Nina Melo, essa é a situação em uma
escola em São Luís, na capital, na Cidade Operária. E, diga-se de passagem,
a Cidade Operária está totalmente abandonada. Não foi construída a creche,
não foi construída a maternidade, as principais ruas estão totalmente
intrafegáveis e essa avenida, em frente a U.E.B Jackson Lago, está totalmente
intrafegável. Hoje visitamos a escola. Estamos denunciando, formalizando
a denúncia para Comissão de Educação da Assembleia, Comissão de
Educação da Câmara Municipal de São Luís, ao Ministério Público, e
solicitando, cobrando do Prefeito e do Secretário que façam a reforma da
escola U.E.B Jackson Lago, pelo menos in memoriam a Jackson Lago. É
ridículo, é absurdo. A Escola Jackson Lago, na Cidade Operária, está numa
situação deplorável. Senhoras e senhores, é a situação da educação na
capital e no Estado do Maranhão. E precisamos de dados, de informações
para que possamos exercer o nosso papel parlamentar, que é de fiscalizar,
efetivamente fiscalizar. Estamos em defesa da população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou
concluir, Presidente Othelino. Temos percorrido o Maranhão, temos ouvido
o Maranhão e nós temos percorrido as escolas e fiscalizado as escolas
municipais, estaduais no nosso Estado. Mais uma vez que Deus abençoe
a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu estou inscrito no Grande Expediente
para tratar justamente do assunto da Escola Digna, mas diante do

pronunciamento do nobre Deputado Wellington, eu achei por bem fazer
aqui um contraponto. Queria informar ao deputado Wellington, primeiro
de tudo que ele tem se confundido na questão das escolas. A escola que
acabou de citar aqui, Jackson Lago, na Cidade Operária, não é da rede
estadual é da rede municipal, não é responsabilidade da Secretaria de Estado
de Educação de fazer a manutenção, inclusive esse projeto, deputado
Wellington, da Escola Digna, o Governo do Estado faz, além da sua
responsabilidade, as escolas que o governo tem feito, tem construído são
na verdade de responsabilidade dos municípios, que é do ensino fundamental,
eu virei com mais detalhes mais tarde, no Grande Expediente, deputado
Wellington, mas, de já, quero lhe encaminhar e aqui talvez tenha havido na
Sessão passada um erro de comunicação e eu assumo por ele, eu já havia
pedido e o Secretário Felipe já tinha se colocado à disposição, eu tinha
solicitado, eu e o presidente Othelino, para que fossem concedidas as
informações, o secretário esteve ontem aqui, trouxe em mão para nós,
havia outros deputados presentes na reunião, Deputado Levi, Deputada
Ana, e eu vou lhe encaminhar, deputado, em mão, e encaminharei também
hoje à Comissão de Educação, sei da sua preocupação, deputado, com a
questão da educação, e queria lhe pedir uma colaboração, V. Ex.ª é muito
ativo, tem uma influência muito grande nas redes sociais, convido V. Ex.ª
para que nos acompanhe nas visitas e inaugurações das escolas. Eu queria
que V. Ex.ª se integrasse, deputado Bira, ao programa que é de manutenção
dessas escolas porque, infelizmente, em alguns lugares, Chapadinha foi
um dos exemplos dados com uma escola que foi inaugurada, deputado
Wellington, em outubro, mas que já está extremamente depredada. Então
seria importante que V. Ex.ª participasse conosco desse programa, que a
gente trabalhe junto aos estudantes para que mantenham as escolas, cuidem
bem das escolas. Eu vi um exemplo, deputado Wellington, muito
interessante em São Domingos do Azeitão. Eu estive na época na região do
Médio Sertão, onde V. Ex.ª também atua, ali em Paraibano, fazendo visitas
a algumas escolas e fiquei surpreso com uma escola. São Domingos do
Azeitão, para quem não conhece, é um município bem pequeno, mas uma
escola, deputado, irretocável, inclusive a deputada Nina é mais votada lá,
não é, deputada? Então com certeza V. Ex.ª conhece a escola. Ali, deputado
Wellington, deputada Nina, me fez ter certeza de que uma escola é
importante para que haja a integração também da família. A escola é
extremamente bem cuidada. Salvo engano, a climatização, deputada Nina,
foi feita por uma forma de cooperativa dos pais. É importante que haja
essa integração da família, pois quando existe esse comprometimento, sem
dúvidas as coisas funcionam de forma diferente. Lá eu usaria como exemplo,
inclusive de gestão também, deputada Nina, porque essa escola tinha sido
considerada em um ano - e eu não me lembro de exatamente qual foi - mas,
há mais ou menos três ou quatro anos, como a segunda pior do País, e
quando nós fizemos a visita, Deputada, ela já era a segunda melhor do
Maranhão. Então subiu em uma escala muito grande. Então, Deputado
Wellington, eu queria contar com V. Ex.ª.  Eu vou encaminhar as informações
a V. Ex.ª e também serão encaminhadas para a Comissão de Educação. Eu
sugiro, Deputado, e eu já me coloco à sua disposição e aqui trago o recado
do Secretário Felipe Camarão, que a Secretaria sempre está de portas
abertas para V. Ex.ª para qualquer informação ou denúncia que V. Ex.ª
possa fazer. O Secretário está sempre a sua disposição para atendê-lo, a
Deputada Andréa. Eu também já passei isso. Então vou lhe encaminhar as
informações que também serão encaminhadas para a Comissão de Educação.
E acho que lá, Deputada, era importante que a gente fizesse um grupo,
para que a gente possa fazer, Deputado Wellington, essa fiscalização nas
escolas, onde foram feitas as reformas, as construções, para que a gente
possa acompanhar e ver, constatar que o dinheiro está sendo bem aplicado.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª vai utilizar a tribuna?
V. Ex.ª tem dois minutos e meio sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados,
aos amigos da galeria presentes, os amigos da imprensa, senhoras e senhores.
Senhor Presidente, eu venho trazer mais uma vez para essa tribuna,
Deputado Eduardo Braide, uma denúncia que eu fiz na quinta-feira sobre
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duas OSCIPs que trabalham no Estado. Deputado Rogério, eu queria que
V. Ex.ª prestasse atenção, porque eu quero aproveitar a presença dos
parlamentares governistas, líder do governo para tentar explicar para
população do Estado do Maranhão como é que uma empresa chamada
Funcab, Deputado Edilázio, como é que essa empresa, que é denunciada
em mais de oito Estados desde 2011, é contratada para fazer concurso de
agente penitenciário e seletivo da saúde por dispensa de licitação, já que a
Lei da dispensa de licitação é clara e que diz a respeito, Deputado Eduardo,
da questão da idoneidade, que não pode haver nenhum processo para
poder se contratar por dispensa de licitação.  E essa empresa Funcab já
tem vários processos em outros Estados. Ou seja, fui mais a fundo, mais
além para saber de onde vem essa Funcab. O senhor diretor é ligado ao ex-
ministro dos Esportes Orlando Silva, ou seja, do PCdoB. Eis a ligação da
Funcab e depois da Ebade, porque depois de ser denunciada e dar calote
em vários Estados, Deputada Graça, o próprio diretor abriu a empresa
chamada Ebade, que já foi contratada também pelo Governo do Estado
através de dispensa de licitação para fazer seletivo da saúde. E até agora
ninguém do Governo se posicionou para mostrar para o Estado do Maranhão
a transparência e o compromisso desse governo que aí está com as coisas
públicas. Eu trago de novo esse tema para a tribuna, trago esta Casa,
porque até agora ninguém se manifestou sobre esse escândalo que foi esse
concurso feito para agente penitenciário e para o seletivo da saúde. Uma
empresa que não tem a mínima capacidade de se colocar para trabalhar por
falta de idoneidade, uma empresa suja que já era para ser extinta, não era
nem para ser aceita no certame, porque a lei é clara. Eu mais uma vez
aproveito que o líder do governo se encontra, talvez ele precise das
informações, então eu vou passar as informações para ele, porque a gente,
não só parlamentar, mas o estado do Maranhão, até o estado do Acre que
eu recebi uma ligação que a Ebade já fez um seletivo e deu problema lá
também, consegue trabalhar em um governo que aí está. Depois de fazer
muito trabalho de pesquisa, eu fui encontrar a ligação, deputada Nina, do
ex-ministro Orlando Silva, do PCdoB, com a dona da empresa que funciona,
a Funcab, ou seja, é mais uma questão, como disse o deputado Edilázio,
depois do “aluguel camarada”, tem o “contrato camarada” também, mas eu
vou aguardar que o governo se manifeste por meio dessas denúncias que eu
fiz e trouxe aqui com documentos para ser apresentada a resposta do
governo do Estado do Maranhão. Só isso, presidente. Obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Requerimento nº 327/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Senhor Presidente, eu só gostaria de levantar uma questão. O
secretário já esteve ontem e trouxe as informações que constavam do
pedido do deputado Wellington. Eu acho que perdeu o objeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - A menos que o autor decline, Deputado Rogério.
Nós vamos ter que apreciar o Requerimento nº 327/2017, que é relativo a
pedido de informação com relação... solicita o endereço de 303 escolas que
serão construídas até o final de 2018, de acordo com a propaganda oficial
do governo. Esse requerimento, só para lembrar os deputados e deputadas,
foi indeferido pela Mesa. O Deputado Wellington recorreu, já discutiu e
está em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, só para efeito de esclarecimento, eu gostaria de saber se já
chegaram às mãos do Deputado Wellington essas informações. Então,
Deputado Wellington, líder Rogério Cafeteira, eu acredito que nós podemos
aprovar o requerimento, uma vez que o próprio líder já disse, já está em
mãos e o Deputado Wellington vai ver se dá por satisfeito pelo que ele tem
em mãos. Se não ele pode enviar um novo expediente ao Secretário Felipe
Camarão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu vou colocar, então, já encerrando as discussões.
Nós vamos colocar em votação a decisão da Mesa. A decisão da Mesa foi
pelo indeferimento do requerimento. Os deputados que aprovam, ou seja,
que mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como estão. Mantida a
decisão da Mesa, com os votos contrários dos Deputados Max Barros,
Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Sousa Neto, Adriano Sarney e do autor,
Deputado Wellington do Curso. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, é que o pedido é tão simples, mas aproveitando a benevolência
do líder Deputado Cafeteira, que ele possa só solicitar ao secretário de
Educação do Estado, olhando superficialmente a documentação que V.
Ex.ª me entregou, não tem um dos itens da nossa solicitação com relação ao
tipo de reforma. Então, solicitamos o endereço das escolas para que nós
possamos fiscalizar, para que possamos verificar in loco, mas solicitamos
também o tipo de reforma que foi feita, se foi só uma pintura, instalação
elétrica no telhado, qual o tipo de reforma que foi realizada em cada escola.
Eu vou analisar a documentação e, se houver a necessidade de mais alguma
documentação, eu vou solicitar ao líder do governo, deputado Rogério
Cafeteira, para que possa interceder junto ao secretário de Educação quanto
às informações. De antemão, folheando muito rapidamente, deputado
Rogério Cafeteira, que V. Ex.ª possa solicitar ao secretário a relação das
escolas que nós já temos, mas com o tipo de reforma que foi realizada para
que a gente possa realmente acompanhar e a fiscalização possa ser fidedigna.
Olhando superficialmente também, eu não consegui identificar aqui a
quantidade de escolas que estão sendo construídas, porque construção de
escolas de ensino médio, há 10 escolas de ensino médio no valor de oito
milhões e mais 26 escolas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, a discussão encerrou, nós já
estamos em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
só vou pedir ao deputado Rogério Cafeteira que possa, por gentileza,
solicitar a informação detalhada e complementar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimento nº 328/2017. Os senhores deputados...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, eu gostaria de encaminhar pelo Partido Verde, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, antes do encaminhamento do nobre deputado Adriano Sarney,
quero me colocar à total disposição do deputado Wellington, inclusive, se
achar conveniente, podemos ir juntos à secretaria para esclarecer qualquer
dúvida, deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano, tem cinco minutos sem apartes
para encaminhar a votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras
deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa, servidores desta Casa,
eu acabo de receber, deputado Wellington do Curso, esse documento que
foi entregue a esta Casa pelo secretário de Educação, ontem, em uma
reunião da qual nenhum membro da oposição ou do Bloco Independente
foi convidado a participar. Então hoje, chegando a esta Casa, eu me
surpreendo com notícias em blogs desta reunião que ocorreu ontem, ou
seja, esse documento estava desde ontem na Assembleia Legislativa e,
assim que cheguei, vi alguns pronunciamentos de governistas tratando do
documento entregue ontem pelo secretário de Estado. Eu fiquei apreensivo,
porque esta Casa é uma casa democrática, pelo menos é assim que eu acho.
Tivemos eleição da Mesa, tivemos membros da oposição, membros dos
deputados independentes que fizeram parte da mesa das eleições de forma



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017 13
bem democrática, e não vejo nada de democrático ou republicano nesta
Casa fazer reuniões sem a presença da oposição, principalmente sem a
presença do maior interessado que foi o deputado Wellington do Curso,
que é o autor dos requerimentos. Muito bem, assim como o deputado
Wellington do Curso, eu recebi agora de supetão um documento com
várias páginas que sinceramente não está respondendo em absolutamente
nada os requerimentos do deputado Wellington do Curso, absolutamente
nada. Os requerimentos do deputado Wellington foram baseados em
propagandas enganosas do governo do Estado, dizendo que está ou vai, no
futuro, construir 303 escolas e que está reformando 574 escolas. No
documento que foi repassado, os números não batem, ou seja, nesses
documentos não há informações sobre 574 escolas sendo reformadas. Os
números não são os mesmos, são menos. Como muito bem falou o deputado
Wellington, em um dos requerimentos que ele pede, inclusive esse
requerimento que eu estou encaminhando, ele pede o tipo de reforma que
foi feita. Sabe o que o documento diz aqui? Simplesmente, o documento
diz a quantidade suposta de reformas nas escolas. Ou seja, vamos usar um
exemplo: Paço do Lumiar: Serra Domingos Vieira Filho, Avenida Seis,
Conjunto Maiobão. Ano de execução: 2016. Total de intervenção: 03. O
que é isso? Consertou a goteira? O que aconteceu? Colocou um ar
condicionado? Que tipo de intervenção foi essa? Podemos chamar essas
intervenções de reforma? Não tem. Não existe. E eu quero colocar, Senhor
Presidente, que eu vou entrar também com um requerimento nesta Casa,
solicitando informações do secretário, do governador Flávio Dino e do
secretário de Infraestrutura sobre as questões das licitações. Como foram
feitas essas licitações? Queremos documentos das licitações aqui, porque
a grande maioria dessas reformas começou no governo Roseana Sarney
com recursos do BNDES. Aqui também eu tenho visto que nenhum recurso
de reforma foi retirado do tesouro e sim do BNDES. Muitos deputados,
que subiram nesta tribuna elogiando o suposto programa de Escola Digna,
estiveram na legislatura passada e votaram contra o empréstimo de
financiamento do BNDES, deputado Edilázio Júnior, mas hoje vêm a esta
tribuna exaltar reformas feitas com recursos do BNDES do governo Roseana
Sarney. Aqui também vejo que empresas estão reformando as escolas, a
exemplo da Cemar. O governo do Estado usa recurso do seu bolso,
contribuinte, para fazer propaganda política antecipada na televisão,
mentirosa, e coloca reformas que são feitas por empresas privadas. Tirando
isso, porque eu não estou mencionando ainda o recurso que foi repassado
no final do ano passado de R$ 500 milhões, da repatriação que foi repassada
pelo governo Temer, porque, segundo o governador do Estado, Flávio
Dino, comunista, diz que é um governo golpista e o recurso de R$ 500
milhões, repassado pelo governo federal, que ele está usando também no
projeto Escola Digna, que teve início no governo passado. Então, Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Para concluir,
Senhor Presidente, após o Governo do Estado desmoralizar a decisão da
Mesa, porque a Mesa indeferiu, a Mesa da Assembleia Legislativa do
Maranhão indeferiu o pedido do Deputado Wellington do Curso. E o que
o Governo do Estado fez? Veio a esta Casa com a informação na mão,
desmoralizando a decisão da Mesa. E agora a Mesa e nós deputados aqui,
principalmente os governistas, vão desmoralizar a quem? Ao Governo do
Estado? Porque não solicitar as informações é desmoralizar o Governo do
Estado que veio aqui de livre e espontânea vontade entregar os documentos.
Agora existe uma razão, Senhor Presidente, para que nós, principalmente
os deputados governistas aqui nesta Casa, não aprovem o requerimento. É
porque são comparsas pela falsa informação, a falsa informação que foi
entregue. Porque a partir do momento em que nós aprovarmos esse
requerimento, o Governo do Estado vai ser obrigado a mandar informações
corretas a esta Casa, por pena de improbidade administrativa pelo Secretário
de Educação. Então é esse o medo? É esse o medo do Governo do Estado?
Que possa sofrer penalidades por mandar informações falsas, falseadas,
porque esse é o caso. Essas informações que foram entregues aqui nesta
Casa são falseadas quando dizem respeito a essas propagandas enganosas
do Governo do Estado. Então eu deixo aqui esse encaminhamento para o

Partido Verde para que nós possamos rejeitar a decisão da Mesa e aprovar,
sim, o requerimento do Deputado Wellington do Curso solicitando
informações das escolas e das reformas da Escola Digna. Mais um engodo
do Governo do Estado comunista que só sabe fazer propaganda na televisão.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio para encaminhar.
Deputado Max, V. Exa...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, peço a atenção dos colegas
deputados e deputadas para avaliarmos a verdadeira mudança que está
sendo feita na rede estadual maranhense de ensino. Mudança esta que
coloca um contraponto de uma história que no passado, quando se tinha
muito numa escola era uma pintura através dos repasses que iam, não se
investia no regaste da autoestima dos estudantes, dando-lhes um ambiente
digno. Uma prova disso é que a grande maioria das escolas que o Governo
Flávio Dino, hoje, reconstrói tinha três, quatro décadas sem nunca ter
recebido nenhuma reforma, nunca ter recebido nenhuma reforma. Era no
máximo uma pintura. Eu destaco, por exemplo, lá em Amarante, a Escola
Padre João Batista Teixeira, Escola Bandeirantes. O Deputado Antônio
Pereira conhece muito bem a Escola Bandeirantes. A Escola Bandeirantes
tem 60 anos de existência, só pintura. E agora vem aqui chegar e dizer que
não está sendo feito nada. Lá em Ribeirãozinho, Governador Edison Lobão,
Escola Vicente Yanez Pinzon, a Escola Vicente Pinzon estava caindo,
literalmente caindo, Deputado Bira, rachada, sem a menor condição de
oferecer uma dignidade aos estudantes. O Governo reconstruiu, ficou bela,
climatizou. Os alunos estão felizes. Lá em Amarante, a escola está sendo
reconstruída. Reconstruída, não se aproveitará praticamente nada da escola.
Lá em Davinópolis, a Escola Francisco Alves II, 30 anos, uma pinturinha
de leve. Toda vez era uma pinturinha de leve, Deputado Bira. Era só o
recurso mesmo que vai para fazer uma manutenção em que a própria
escola fazia. Essa gestão, o governo está reconstruindo a escola de
Davinópolis. Em Imperatriz, a Escola União estava num ambiente
deplorável. O Governo reconstruiu a Escola União e agora já vai climatizar,
já vai climatizar a Escola União. Se você for à Escola CAIC teve uma
intervenção muito boa também que ajudou demais as condições daquela
escola. Uma escola antiga, uma escola que estava num ambiente muito
ruim, e como melhorou a escola CAIC. Lá na Vila Nova, em Imperatriz,
Escola Vespasiano Ramos, que conheço muito bem, no dia da inauguração,
eu vi a felicidade dos estudantes, vi a felicidade da direção. A diretora
emocionada falou “nunca imaginei que iria ver a escola da maneira que eu
estou vendo aqui”, isto é dignidade. Subestimar o trabalho que o Governo
Flávio Dino está fazendo e dizer que não está sendo feito, tentar negar o
que todo o povo do Maranhão consegue ver eu acho que é brincar com a
inteligência das pessoas, sobretudo porque num passado bem recente isto
nunca foi feito. As escolas estavam literalmente abandonadas. Nunca houve
um programa tão forte de resgatar a rede estadual como está havendo
agora. E, na verdade, se há alguma falha no número de informações das
escolas, é porque o número é maior do que esse. Em algumas foi uma
reforma que melhorou para funcionar com dignidade enquanto chega uma
reforma total, porque as 1200 escolas da rede estadual estavam numa
situação que não dava para funcionar. As 1200 escolas nunca tiveram um
tratamento tão forte e não dá para o Governo chegar a todas ao mesmo
tempo, mas vai chegando. Em João Lisboa, tem duas escolas de ensino
médio, as duas foram reformadas. A Escola Rio Amazonas foi reconstruída.
A escola estava caindo. A escola foi reconstruída, Deputado Bira. A escola
estava rachada. A escola não demoraria muito, cairia sobre os alunos e a
escola foi reconstruída. Querer negar o trabalho é como querer esconder
uma luz na escuridão. Ninguém consegue, ninguém consegue negar o
trabalho. E aí eu faço aqui uma reflexão sobre a nossa prerrogativa de
deputado estadual. Nós estamos como legisladores estaduais, nós temos
as prerrogativas de entrarmos e fiscalizarmos qualquer órgão do Estado.
Que vamos, então, em todas as escolas, que vamos para testemunharmos
os investimentos que estão sendo feitos no Governo Flávio Dino. Vá a
todas as regiões, dê sugestões também, em algumas que já foram reformadas.
Infelizmente não foram bem preservadas, em outras foram bem cuidadas,
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mas é preciso resgatar a autoestima dos alunos, mas quando formos às
escolas também nós vamos testemunhar um dos maiores feitos do governo
Flávio Dino. O governo Flávio Dino ergueu uma rede de escola em tempo
integral, tanto pela SEDUC com 11 escolas quanto pelo IEMA com sete
escolas. Isto não existia. Querer negar este trabalho é como querer esconder
uma luz em meio à escuridão. Por isso, a recomendação é ratificando a
posição da Mesa Diretora. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, V. Ex.ª quer encaminhar? Por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem pela TV
Assembleia e pela Internet. Senhor Presidente, eu queria fazer um apelo à
Mesa e a todos os deputados desta Casa. Qual é o papel do Poder
Legislativo? Elaborar Leis e fiscalização. Então, isso é inerente ao Poder
Legislativo, no momento em que esta Casa nega essa prerrogativa, ela está
negando o próprio Poder, um simples pedido de informação ao secretário
de Educação, Felipe Camarão, que é um jovem preparado, competente, se
negar a esse pedido de informação é negar as prerrogativas da própria
Assembleia. É diminuir cada deputado desta Casa, e nós estamos sendo
mais majestade do que o próprio Rei, porque nós estamos negando o
requerimento, o secretário vem aqui, se propõe a vir e entregar toda a
documentação. Não faz sentido. Eu faço um apelo à Mesa e a todos os
deputados que um requerimento é fortalecer o Legislativo, é fortalecer
cada um de nós. Aqui não tem nenhuma ofensa a ninguém, as informações
já estão pelo menos informalmente. Então, vamos fortalecer o Legislativo,
vamos fortalecer o mandato de cada um de nós e vamos autorizar este
requerimento que o secretário Felipe já esteve aqui e, com certeza, já estão
as informações aqui e ele oficializa e não tem nada demais. Eu faço esse
apelo, porque isso não diz respeito a ser oposição ou situação, diz respeito
ao mandato de deputado, que é de todos nós. E nas informações que foram
entregues, realmente todo governo tem interesse em fazer propagandas, de
divulgar aquilo que foi feito e muitas vezes nesse afã chegam informações
distorcidas que geram graves distorções. Eu vejo aqui na própria informação
do secretário Felipe Camarão, o Governo informou que reconstruiu e
reformou mais de 570 escolas, na própria informação do, talvez futuro
deputado Felipe Camarão, um grande técnico e gosto muito dele, da família
dele, ele informa que 523 intervenções realizadas são manutenção, quer
dizer, na propaganda do governo de mais de 500 escolas que foram
reconstruídas e reformadas, segundo o secretário Felipe Camarão, 523 são
manutenção, deputada Nina, o que é manutenção na licitação? Manutenção
é consertar uma goteira, é consertar um trinco, é consertar uma porta,
pintar uma parede, manutenção não é reforma e nem reconstrução e isso é
o dia a dia de toda a Secretaria de Educação e eu invoco aqui o deputado
César Pires, porque tem pessoas que gostam do César e outros nem tanto,
eu gosto do deputado César Pires, mas ninguém nega a sua competência e
a sua capacidade, um homem intelectual, foi secretário de Educação e não
só como gestor, mas passou a vida toda ensinando, foi reitor da universidade,
foi o que ele fez na educação, além de formular políticas educacionais, é
obrigação de todo o dia recuperar uma escola, é uma porta que cai, uma
goteira que tem, isso é uma obrigação, é o dia a dia. Muitas vezes, as
pessoas que ainda não ocuparam os cargos públicos e veem uma reforma
como uma grande obra. É importante, mas tem que se acostumar com o dia
a dia, talvez até a inexperiência, mas a manutenção é o dia a dia de uma
Secretaria. Reforma é o dia a dia de uma Secretaria. E a própria informação
do secretário, de certa forma, desdiz a propaganda do governo, que diz que
reformou e reconstruiu 500 e tantas escolas e o secretário diz que: 523 foi
manutenção. Manutenção é de fácil entendimento, tanto como na Lei de
Licitação como no dicionário do Aurélio, manutenção são pequenos serviços
que são feitos para a recuperação. Então, é questão da propaganda, a gente
tem que filtrar as informações que chegam e entender corretamente pra
poder divulgar corretamente. Aqui tem outras informações relevantes,
construções de escolas de ensino médio. Ótimo, é importante. Escola de
Ensino Integral é importante, consta no relatório e são feitos importantes.
Agora, dizer que manutenção é reconstrução de escolas e reformas de

escolas. Jamais! E da propaganda de governo de 500 e tantas e 523 é
manutenção, é troca de trinco, é ajeitar goteira no telhado e é pintar uma
parede. Então, são informações distorcidas, e tanto a reforma como a
manutenção fazem parte do dia a dia de uma Secretaria de Educação. Eu
invoco o testemunho do deputado César Pires. Eu queria, Senhor Presidente
Othelino, V. Ex.ª que tem sido democrata, tem conduzido esta Casa de
maneira correta e imparcial no cargo de presidente, que nós mantenhamos
aqui a nossa prerrogativa tanto de deputado de oposição como de situação,
mas a nossa prerrogativa, como deputados, de poder ter informações,
porque hoje em dia qualquer cidadão, baseado na Lei de Informação, pode
solicitar qualquer documento que, se não for dado, pode entrar na Justiça.
No momento em que a gente não aprova um requerimento desses, nós
estamos diminuindo a Assembleia e o mandato de cada um de nós. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - À vontade.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente, foi feito o encaminhamento pelo
PV, foi feito o encaminhamento pelo Bloco do Governo e foi feito o
encaminhamento pelo Bloco Independente. Eu queria fazer orientação
mantendo o pedido, contando ainda com a benevolência de V. Ex.ª que
preside esta Casa e esta sessão, mas as informações repassadas pelo
secretário Felipe Camarão são incompletas. Por que eu digo incompletas?
Estou falando com relação às 300 escolas, mas não é o que solicitamos no
momento que foi o Requerimento nº 327. No Requerimento nº 328, que é
das reformas, nós solicitamos ao secretário que pudesse encaminhar o tipo
de reforma. Eu faço ressalva ao pronunciamento do deputado Max Barros,
porque há uns documentos que dizem: manutenção predial preventiva e
faz referência a algumas dessas intervenções, por exemplo, na Escola
Coelho Neto, em 2016, com duas intervenções; na Unidade João Paulo II,
uma intervenção. Então, eu mantenho o meu pedido, faço orientação pela
manutenção do pedido, até para que nós tenhamos a relação. Já temos os
endereços, mas o tipo de intervenção que foi feito. E muito bem lembrado
pelo Deputado Max Barros, que já foi secretário de Infraestrutura, e tão
bem conhece a nomenclatura, terminologia, e manutenção preventiva é
diferente, destoa da propaganda do Governo e, mais uma vez, Senhor
Presidente, com todo respeito, independente do nosso posicionamento na
Assembleia, que é um posicionamento de independência, e não olhando
para o passado para governos anteriores. Eu olho para o presente e olho
para o futuro, olho para o amanhã, e com esse olhar voltado para o presente
e para o amanhã, nós temos as propagandas oficiais do governo que dizem
respeito a 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. E na nossa
compreensão nosso ponto de vista, quando se fala em escolas reformadas
ou totalmente reconstruídas, vai de encontro à informação que nós recebemos
do secretário Felipe Camarão. Então, fazemos a manutenção do pedido, a
manutenção do requerimento, solicitamos aos demais pares que também
possa votar pela aprovação do requerimento e, mais ainda, o líder do
governo, o deputado Rogério Cafeteira e o próprio secretário que veio
ontem, eu tenho certeza de que não fazem objeção nenhuma, então fazemos
orientação para que todos os deputados, de forma unânime, tanto
oposicionistas, o meu Bloco, que é um Bloco Independente, que nem a
oposição, somos independentes e os demais da base do governo que possam
acatar o nosso pedido, a nossa solicitação e que possa manter a solicitação
feita por meio do requerimento, o endereço já temos, mas o tipo de reforma,
as intervenções que foram feitas nas escolas. Mais uma vez, só pra ratificar,
propaganda objeto do governo de forma oficial, 574 escolas reformadas ou
totalmente reconstruídas, quando se fala reformada e reconstruídas, a gente
tem ideia que não feita simplesmente a substituição de um trinco, de uma
lâmpada ou de uma mão de tinta ou uma mão de cal, e sim feita uma
reforma ou totalmente reconstruída como o governo tem feito e tem
alardeado nas suas propagandas. Inclusive o governador, na sua página
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pessoal, no Twitter e no Facebook. Então, mais uma vez, quero solicitar a
benevolência e a complacência dos demais pares.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Os deputados que mantêm a decisão
da Mesa pelo indeferimento do requerimento permaneçam como estão.
Mantida a decisão da Mesa, com os votos contrários dos deputados
Adriano Sarney, Nina Melo, Sousa Neto, Wellington do Curso, Edilázio
Júnior e Eduardo Braide. Requerimento nº 334/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 335/2017,
de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo gostaria de subscrever, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª autoriza? Deputada
Nina Melo subscreveu com a permissão do autor. Requerimento nº 336/
2017, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Subscrito pela deputada Nina Melo. Requerimento nº 337/2017, também
de autoria do deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Subscrito
pela Deputada Nina Melo. Requerimento n.º 338/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam. Aprovado. Requerimento n.º 339/2017 também de
congratulações, de autoria do Deputado Júnior Verde, à população do
município de Nova Iorque pela passagem do seu centésimo décimo segundo
aniversário. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Também de congratulações o
Requerimento n.º 340/2017 do Deputado Júnior Verde à população do
município de Cajapió pelo seu trigésimo aniversario. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 353/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento do Deputado Stênio Rezende, o
deputado está ausente, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento
n.º 356/2017, de autoria dos Deputados Glalbert Cutrim e Fábio Macedo.
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, nós acabamos de aprovar a urgência na
tramitação do projeto de lei 109 e os projetos de lei complementar 001 e
002. Primeiro, eu quero registrar a presença, nesta Casa, do Dr. Ângelo
Santos, Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão e gostaria
de solicitar para que V. Exa. consultasse os líderes desta Casa para que nós
pudéssemos  votar o Projeto de Lei Complementar nº 002/ 2017, eu vou
explicar por quê. É um projeto que trata da alteração no Código de Divisão
e Organização Judiciária do Maranhão e traz diversos avanços,
principalmente no que diz respeito à abertura de novas vagas na capital,
principalmente para que possa desafogar as varas da Fazenda Pública e
também a criação, Senhor Presidente, de uma vara especializada no combate
ao crime organizado. Então, acho que são alterações importantes e aí faço
questão de registrar, alterações essas que foram aprovadas por unanimidade
no Poder Judiciário, no pleno do Tribunal de Justiça, assim como também
aprovados pela entidade representativa, que é a Associação dos
Magistrados do Maranhão. Então, o pleito que faço é para que a gente
possa votar, ainda nesta Sessão Ordinária, o Projeto de Lei Complementar
nº 002/2017.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, vou consultar os líderes, se
ninguém se opuser, procederemos a votação do primeiro projeto, no caso
o projeto 002, a lei complementar nº 002, Projeto de Lei Complementar,
ainda nesta sessão. Os líderes, Deputado Antônio Pereira, V. Exa. concorda?
Líder, Deputado Max Barros? Vice-líder. Quem é o vice-líder do bloco?
Deputado Braide, é V. Exa.? Partido Verde, Deputado Edilázio? Bloco de
Oposição, Deputado Sousa Neto? Só vou concluir a Ordem do Dia com
dois requerimentos à deliberação da Mesa, em seguida, votaremos o Projeto
de Lei Complementar 002. Requerimentos 351 e 354/2017, de autoria dos
Deputados Eduardo Braide e o Wellington do Curso, requerem que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada a mensagem de pesar aos familiares do
vereador Edmilson Jansen, falecido no dia 13 de maio. Deferido.
Requerimento n.º 352/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad. Ela
está ausente, mas como se trata de justificativa de falta, vamos apreciar.
(lê). Deferido. Em função do acordo de lideranças, suspendo a Sessão para
que as comissões possam emitir parecer do Projeto de Lei Complementar
n.º 002, de autoria do Poder Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, primeiramente demonstrar o grande respeito que esta Casa
tem com o judiciário do Maranhão, nesta plena harmonia entre os poderes.
O projeto chegou a esta Casa ontem. Foi lido ontem e hoje já está sendo
votado um deles e já tendo sido aprovado também na comissão, nas
comissões conjuntas, os demais. De modo que é um respeito que a gente
tem, porque entende que vai ajudar a sociedade maranhense.
Cumprimentando o Presidente da Associação dos Magistrados, doutor
Ângelo Santos. Portanto os três projetos de lei, Projeto de Lei n.º 01/2017,
Projeto de Lei Complementar 02/2017 e o Projeto de Lei 109/2017, ambos
de autoria do Poder Judiciário, foram aprovados por unanimidade nas
comissões competentes. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito o Deputado Edilázio Júnior para discutir.
Deputado Edilázio se inscreveu para discutir o Projeto de Lei Complementar
n.º 002/2017.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputados e deputadas, imprensa,
galeria. Senhor Presidente, venho apenas aqui destacar o nosso Presidente
da Associação dos Magistrados do Maranhão, doutor Ângelo Santos, que
desde ontem peregrina aqui pela Assembleia Legislativa, visitando gabinetes
dos parlamentares, e hoje, desde muito cedo, encontra-se aqui em plenário,
acompanhando essa votação, que é de grande importância para a magistratura
maranhense e de grande importância para a carreira desses magistrados,
uma vez que foi um projeto de lei que foi amplamente debatido pela
Associação dos Magistrados, que teve a audiência transmitida de forma
on-line e de que todos os juízes participaram. Cerca de 150 juízes se
manifestaram a respeito do referido projeto de lei, que por maioria o que
foi decidido foi levado ao pleno do Tribunal de Justiça e lá o Presidente
Cleones Cunha, também com muita maestria e muita democracia, aprovou
de forma unânime o referido projeto de lei. Projeto de lei este que cria vagas
de juízes auxiliares nas varas da fazenda pública de nossa capital, porque
existe uma demanda muito grande. E tenho certeza que isso vai ter uma
prestação jurisdicional muito grande para as partes e para os advogados
que ali militam. Também transforma, Presidente Othelino, a Primeira Vara
Criminal de São Luís em uma vara especializada em combate ao crime
organizado. Assim como existe no Ministério Público o GAECO, agora
também a magistratura terá uma vara especializada para combater o crime
organizado. E também destacar, Senhor Presidente, que agora juízes das
comarcas de Imperatriz, Timon e Caxias, comarcas estas que tenham mais
de 150 mil habitantes, poderão agora ser promovida a entrância final e
continuarem nestas cidades. Muitas vezes juízes de Timon moram em
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Teresina, os juízes de Imperatriz também alguns já têm vida própria com
filhos cursando faculdade, mulher trabalhando e que criava certa dificuldade
em vir para a capital. Agora eles vão poder ser promovidos, continuarem
nessas comarcas. E, assim, também participar quando houver promoção
para a vaga do Tribunal de Justiça, para a vaga de desembargador, eles
também poderão concorrer estando em suas comarcas de origem. Então
está de parabéns o Tribunal de Justiça sob o comando do Presidente
Cleones Cunha, que conseguiu, de maneira sábia, ter o consenso dentro
pleno do Tribunal e atendeu a demanda da Associação dos Magistrados.
Então nada mais justo que esta Casa apenas reconhecer aquilo que já foi
alicerçado lá no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Pois não,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
- Deputado Edilázio, Deputado Wellington. Conceda-me um aparte, por
gentileza?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Na manhã desta terça-feira, a Assembleia Legislativa exerce um papel
fundamental e um dever de justiça ao Judiciário maranhense. Até porque
um projeto que foi amplamente debatido pela classe, pelo Tribunal de
Justiça, de forma unânime a sua aprovação. E o mais importante, e é
interessante que quem está nos ouvindo através da TV Assembleia tome
conhecimento, tome ciência disso, que quem vai ganhar com isso é a
população. Então esse projeto hoje que a Assembleia Legislativa se debruça
sobre esse tema, se debruça sobre esse projeto, vota pela sua aprovação,
na verdade, quem vai ganhar é a população. Então a melhor prestação do
serviço jurisdicional, principalmente na capital, em todo o Estado, mas
principalmente na capital. Então hoje nós estamos corrigindo, além de
fazer justiça, estamos também corrigindo uma falha, e com certeza quem
ganha é a população. Parabéns pelo pronunciamento, parabéns a todos os
deputados pelo posicionamento, hoje, nesta Casa. E fazer referência
também ao Dr. Ângelo, que está acompanhando os trabalhos na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Parabenizar todo o judiciário e fazer
também uma citação a dois amigos que temos no judiciário que é o doutor
Holídice Cantanhede Barros e doutor Marco Adriano lá em Pedreiras.
Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Senhor Presidente. E mais uma vez destacar o trabalho árduo do doutor
Ângelo, que desde ontem peregrina pela Assembleia Legislativa. E pedir
que todos aprovem de forma unânime, que será aprovado sem nenhum
problema.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Edilázio,
me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) - Primeiro
parabenizar a comissão que já deram parecer favorável a esse importante
projeto. Parabenizar o doutor Ângelo, que aqui representa a Associação
dos Magistrados por trazer esse projeto de lei a esta Casa que vai ampliar
a atuação do Poder Judiciário no Estado do Maranhão. Mas quero
aproveitar a presença do Presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão para pedir apoio a uma Indicação de nossa autoria que também
solicita a criação de uma Vara Especializada para tratar de conflitos agrários
no Maranhão. Já estivemos presente no Tribunal de Justiça em visita ao
atual Presidente Cleones. Esse diálogo a respeito da criação dessa Vara
vem desde a época em que ele era Corregedor, continua agora que ele é
presidente. E eu gostaria também de poder contar com o apoio da
Associação dos Magistrados, porque é importante que, assim como se
cria uma Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, é importante
que se crie também, como acontece em outros estados, uma Vara que

possa tratar de conflitos agrários no estado do Maranhão. Eu faço não só
ressalva ao seu pronunciamento que sempre tem destacado as ações do
Poder Judiciário, mas aproveito esta oportunidade para não só pedir o seu
apoio como de outros colegas e, sobretudo, da Associação dos Magistrados,
para que a gente possa também aprovar aqui, nesta Casa, via iniciativa do
Poder Judiciário a criação de uma Vara Especializada para tratar de conflitos
agrários no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Zé Inácio, quero parabenizar V. Ex.ª pela iniciativa, acho que extrema valia
para o Estado do Maranhão uma criação de uma Vara Especializada no
Conflito Agrário, uma vez que nós somos um Estado muito extenso e de
uma área agrícola muito grande. E que existem conflitos agrários, todos nós
aqui que militamos e fazemos política no interior sabemos dessas dificuldades
que os agricultores enfrentam, que os reivindicantes de algumas áreas
também enfrentam, então quero irmanar com V. Ex.ª também esse desejo,
V. Ex.ª que já foi Presidente do INCRA, aqui no Estado do Maranhão, sabe
muito bem do que fala. E creio que o Presidente Cleones tem essa
possibilidade e vai ter o apoio aqui desta Casa de encaminhar para cá a
criação dessa Vara e creio que terá o apoio de todos aqui.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado
Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Parabenizar V. Ex.ª pela sua fala e pelo apoio irrestrito de V. Ex.ª e dos
demais deputados e deputadas a um projeto cristalino, um projeto límpido,
discutido, muitos pares, com o apoio de todo o Poder Judiciário, com o
seu Presidente Cleones, o que cumprimos com a nossa obrigação nesta
Casa e não poderia deixar de parabenizar o doutor Ângelo que tão bem
representa a sua associação, a Associação dos Magistrados, da qual nós
tivemos a honra e o prazer de recebê-lo em nosso gabinete. E agradecer não
só o seu empenho em trazer para esta Casa um projeto que vem melhorar,
de uma maneira expressiva, o Poder Judiciário ajustando o Poder Judiciário
à realidade do momento com a evolução de toda essa plataforma de trabalho
do Poder Judiciário, atendendo inclusive aqui a reivindicação do ilustre
deputado Zé Inácio. Dizer a todos e agradecer enormemente ao doutor
Ângelo que se dispôs a conversar, a mostrar a importância desse projeto
para toda a sociedade maranhense. Portanto, agradeço a V. Exa e a todos os
nossos pares, especialmente ao nosso juiz por trazer esse projeto para
esta Casa. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
deputado Levi, V. Exa também que ainda ontem, em seu gabinete, recebeu
o deputado César Pires, o deputado Edilázio para discutir já o projeto que
havia chegado ontem aqui a esta Casa, com o doutor Ângelo. E aqui pedir
a todos os pares, ceio, que aprovem de forma unânime porque vamos
apenas reconhecer o que já foi oriundo de uma grande discussão na classe
do Judiciário, pela Associação, pelo pleno Tribunal de Justiça, alicerçado,
quem vai ganhar com isso na verdade é a população, são só advogados, são
as partes que terão mais celeridade, aqui em nossa capital. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Inscrito o Deputado Rogério Cafeteira, por 30
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
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galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. O motivo pelo qual
venho hoje aqui é para falar do Programa que está dando uma nova cara à
educação do nosso Estado, principalmente para localidades do Maranhão
que realmente necessitam da atenção nesse segmento. Hoje, eu vim trazer
um pouco dos resultados e encaminhamentos do Programa Escola Digna.
Ontem, o Secretário Felipe Camarão esteve aqui conosco na Assembleia,
aproveitou para parabenizar e eu aproveito aqui para parabenizar a condução
da Secretaria Estadual de Educação que, sob o comando do Governador
Flávio Dino, tem mudado a realidade de vários estudantes em nosso Estado.
Estamos diante de uma verdadeira revolução na educação do Maranhão.
Como vinha falando, o Secretário Felipe Camarão veio trazer dados muito
interessantes e num ato de respeito com o Legislativo e com toda a
população do Maranhão, prestar contas das ações do programa Escola
Digna, que tem basicamente o objetivo de aprimorar e transformar o processo
de ensino e aprendizagem na educação básica e de elevar os níveis
educacionais do Estado. E aqui eu aproveito para fazer um parêntese
sobre o pronunciamento do Deputado Max Barros. De maneira nenhuma,
Deputado Levi, o Secretário Felipe Camarão quis desmerecer uma decisão
da Assembleia; ao contrário, ele já havia se colocado à disposição de enviar
todas as informações, independente de ser votado aqui um requerimento.
Então foi isso que aconteceu, ele apenas cumpriu o que já tinha se colocado
à disposição. Falando um pouco mais sobre o programa, ele é dividido,
aqui volto a falar do Programa Escola Digna, ele dividido em cinco eixos
estruturantes, sendo eles: avaliação, formação, ensino médio em tempo
integral, regime de colaboração e gestão. O eixo gestão, além de primar pela
gestão participativa e democrática nas escolas, como, por exemplo, tivemos
a inédita ação de implementar a eleição para gestores escolares, norteia
também um dos principais objetivos do Governo do Maranhão para a área
educacional, que é a transformação das escolas públicas estaduais em
espaço dotado de estruturas adequadas para o processo de ensino e
aprendizagem. Então eu vou apresentar um resumo do trabalho que vem
sendo desenvolvido na educação entre os anos de 2015 e 2017. Tivemos
um total de dez escolas de ensino médio totalmente construídas desde o
seu alicerce, num investimento total de mais de oito milhões de reais. Os
municípios beneficiados foram: Jenipapo dos Vieiras, João Lisboa, São
João do Carú, Lagoa Grande, Amarante do Maranhão, Humberto  de
Campos,  Centro Novo do Maranhão, Imperatriz e  Itaipava do Grajaú.
Ainda temos outras vinte e seis construções em andamento em vinte e três
municípios, totalizando investimentos da ordem de vinte e três milhões de
reais, incluindo aí também a construção de escolas indígenas, quilombolas
e regulares. No tocante a reforma, nós tivemos sessenta e quatro escolas
totalmente reconstruídas. Foram mais de setenta milhões de reais em
investimentos. Temos também onze escolas sendo reconstruídas com
previsão de serem entregues até o início do segundo semestre.  Sobre as
manutenções e reparos, foram quinhentas e vinte e três intervenções já
realizadas com um orçamento executado de vinte e quatro milhões. Ainda
existem vinte e três intervenções em andamentos e mais de cento e dezenove
com levantamento feito para serem realizados ainda nesse primeiro
semestre.  É importante ressaltar uma dificuldade que viemos enfrentando,
Senhor Presidente. Sabemos que as escolas, aqui todos conhecem o interior
do Maranhão, algumas têm difícil acesso, então um dos percalços que
temos enfrentado é que algumas ganhadoras das licitações para a construção
das escolas têm desistido da obra pelas dificuldades que têm em executá-
la.  Então já foram pedidos alguns distratos, e o Governo tem feito na
maior celeridade possível para que essas obras possam ser retornadas e
concluídas.  Levantamentos feitos para serem realizados ainda neste
primeiro semestre: o governo também tem uma proposta muito
interessante, dentro da Escola Digna, que é a substituição de unidades com
estrutura irregular que funciona de forma inadequada como escolas de
taipa e de galpões. Dessas 09, em 06 municípios já foram entregues, com
isso cerca de 700 alunos matriculados foram imediatamente beneficiados.
Foram mais de 03 milhões investidos nas 09 escolas entregues, que têm
capacidade de atender até 1.650 alunos, funcionando em 03 turnos. Ainda
temos mais 105 escolas com obras em andamento e dessas muitas estão
em estado bem avançadas, quase prontas para serem entregues. Outras 13
estão com previsão de iniciar as obras ainda neste primeiro semestre.
Fazendo um resumo, 33 estão em processo licitatório, 07 estão sendo
construídas por empresas parceiras; 53 estão em fase de elaboração de

projetos e 07 infelizmente estão em fase de distrato, uma vez que as
empresas não conseguiram atender a demanda da construção. Isso faz
referência ao que falei há pouco das dificuldades que algumas empresas
têm enfrentado  e, por isso, infelizmente tem gerado um atraso nessas
obras. Ao final de 2018, o objetivo é alcançar 300 escolas entregues aos
municípios para que eles possam desenvolver as atividades de educação
básica, que são de atribuição deles. É importante aqui, deputado Levi, que
se ressalte que esse projeto Escola Digna toma a iniciativa de suprir uma
demanda que na verdade não é de responsabilidade do governo estadual, é
dos municípios, mas em um gesto de sensibilidade e preocupação com a
nossa educação o governo tem assumido essa responsabilidade. Essas
escolas que estão sendo feitas são do ensino básico, que são de
responsabilidade dos municípios, e, dessa forma, a gente mais uma vez
demonstra a disposição do governo em fazer parcerias com os municípios.
Inclusive foi aberto um edital para a seleção de escolas para participarem
do programa. Isso eu falo em referência ao Programa Escola Digna, esse
processo está em fase de análise de proposta e conta com uma inserção de
193 novos projetos. Então, até esse início de ano, foi aberto o edital e 193
novas escolas se credenciaram. Na verdade, o governo do Estado tem sido
um grande parceiro dos municípios, como todas sabem, pois não é atribuição
estadual a educação básica, mas, como é alicerce de todo uma vida escolar,
o governo tem essa preocupação de fomentar o ensino básico desenvolvido
pelos municípios para garantir que toda educação siga um padrão de
qualidade. E eu queria repetir que o governo do Estado tem sido um grande
parceiro dos municípios. Nós sabemos, não é atribuição estadual a educação
básica, mas como é alicerce de todo uma vida escolar, o governo tem essa
preocupação de fomentar o ensino básico, desenvolvido pelos municípios
para garantir que toda educação siga um padrão de qualidade. Por isso se
justifica a entrega de estruturas adequadas em lugares de estruturas precárias,
que não permitiam o correto desenvolvimento do processo de ensino e de
aprendizagem, com valorização do aluno, valorização dos professores,
dos gestores e de todos os colaboradores. Sobre a política de implantação
de escola em tempo integral, que já é uma realidade no Maranhão, tenho a
grata satisfação de anunciar que alcançamos o número de 18 escolas de
educação em funcionamento em vários municípios. São 11 Centros de
Educação Integral, o Educa Mais, são sete institutos de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão, os IEMAs, além de 15 unidades do IEMA
Vocacionais, são nove núcleos de educação integral construídos em nove
municípios com investimentos na ordem de R$ 43 milhões. Esses
investimentos foram realizados pensando na qualidade principalmente do
ensino e da aprendizagem, para que o professor tenha espaço adequado
para ensinar os alunos, e estes tenham condições estruturais adequadas
para o aprendizado, para que ambos alcancem os melhores resultados e
que os alunos tenham êxito na vida pós-escolar. Infelizmente, temos que
falar também de alguns entraves que o governo tem enfrentado nessa
política de avanço educacional. O primeiro deles é a falta de conservação
do patrimônio público. Infelizmente não tarda muito para que as obras
sofram depredações por parte da comunidade. Isso infelizmente nós
constatamos em várias escolas, então é importante que a gente crie esse
sentimento de que as escolas, depois de serem construídas, precisam ser
preservadas. É importante que a gente tenha o comprometimento não só
dos alunos, mas dos professores e das famílias. Eu sempre cito o exemplo...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado
Rogério, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois não,
deputado. Só concluindo e já lhe concedo o aparte. Eu cito muito um
exemplo que eu vi no município de São Domingos do Azeitão, onde uma
escola estava completamente destruída. Essa escola figurava como a segunda
pior do País, mas, quando fui lá, no ano passado, com o secretário Felipe
Camarão, o que nós pudemos ver, para a nossa felicidade e até me emocionei
na época dessa visita, a escola totalmente recuperada. Então, é um
comprometimento muito grande da direção, da gestão da escola, deputado
Levi, e uma participação que eu acho fundamental, que é da família. A
escola foi reformada em um processo de mutirão dos pais, eles fizeram a
climatização na época e a escola hoje, no ano que fomos lá, figurava como
a segunda melhor do estado. Então eu vi ali o exemplo perfeito de uma
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gestão, preservação do patrimônio público, entrega da direção, entrega
profissional, comprometimento profissional e a participação da família.
Eu acho que esses três pilares são decisivos para que a gente possa
desenvolver uma educação de qualidade. Deputado Levi com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO LEVI PONTES (aparte) - Deputado,
eu gostaria só de parabenizar pelos esclarecimentos e dizer que, ao mesmo
tempo em que a gente vive num regime democrático num estado de direito,
onde nós temos que respeitar os nossos colegas da oposição, que por não
terem como fazer críticas construtivas diante do avanço enorme do
progresso que está tendo a educação no nosso estado, visivelmente como
V. Ex.ª acaba de explanar a respeito das Escolas Dignas, que além dessa
imoralidade que encontramos no estado do Maranhão, mais de 1.000
colégios de taipa, de pau a pique, de palha, sem chão, sem banheiros. O
nosso governador, por meio da Secretaria de Educação, como V. Ex.ª acaba
de citar, além da Escola Digna e dos IEMAs que vêm abrir as portas para
a nossa juventude no mercado de trabalho. Já são 11 funcionando em dois
anos. As escolas de tempo integral que são um programa usado para o
Maranhão e que já são 18, deputados. O Programa Sim Eu Posso, de
alfabetização de adultos, que nos encanta. Então, nos emociona muito ver
que esses programas, como o Bolsa Escola, transcendem o valor numérico,
não são grandes obras, mas quem já assistiu à inauguração de uma Escola
Digna, quem participa do Programa Sim Eu Posso e do Bolsa Escola,
programas sociais que trabalham diretamente com a desigualdade social e
vêm trazer para esta comunidade pobre avanços dignos, é isso que nos
sensibiliza. Então a gente tem programas como o fardamento, distribuição
de fardas para todos os alunos das escolas do estado, o transporte escolar
que já tem um avanço enorme no estado do Maranhão, além dessa
preocupação com a climatização dos colégios, com todas essas estruturas
físicas. Também temos aí mais professores sendo promovidos, professores
que estão tendo o seu salário digno como o maior salário do País. Então, é
de trazer perplexidade para todos nós um estado como o nosso, antes
abandonado, hoje ter o melhor salário de professores, além de seletivos,
além da titulação desses professores, promoções. Então, hoje, a gente vê
claramente um grau de satisfação enorme, não só nos professores da rede
estadual, como também nos alunos, nos professores que estão recebendo
acima de tudo dignidade, acima de tudo, respeito dos órgãos públicos para
com essas crianças, porque este governo, deputado, não tem mais dúvida
nenhuma em dizer que é por meio da educação, nós vamos fazer a revolução
nesse Estado, a revolução que será de espelho e molde para toda esta
nação. Não é à toa que o nosso governador já está entre o primeiro e o
segundo mais bem avaliado neste País. Obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
agradeço as palavras de V. Ex.ª e aqui vou dando prosseguimento ao meu
pronunciamento. Falei aqui e vou repetir que, infelizmente, temos que
falar também de alguns entraves que o governo tem enfrentado nessa
política de avanço educacional. O primeiro deles é a falta de conservação
do patrimônio público, infelizmente, não tarda muito para que obras sofram
depredações por parte da comunidade. Por isso, algumas escolas que
passaram por revitalização e até mesmo as recém-construídas já se
encontram com problemas demandando do estado ações para correção
dos danos causados por outras pessoas. É importante que a gente tenha
um trabalho de conscientização e, infelizmente, as informações que a
maioria das depredações não é externa, elas são feitas dentro da escola
pelos próprios alunos, é importante que a gente coíba, fiscalize esse tipo
de ação porque é uma minoria que vandaliza e estraga o patrimônio público.
A Secretaria de Educação tem desenvolvido até um trabalho de
conscientização nesse sentido e até um apelo que fazemos para que a
comunidade preserve esse patrimônio, que o patrimônio é da própria
comunidade, uma vez que quem faz o governo são as pessoas, portanto, a
vocês fica o nosso apelo para que nos ajude preservando o patrimônio
público, o secretário até sugeriu que criássemos uma frente parlamentar,
deputado Levi, nessa conservação da rede estadual. E aqui já convido
todos os deputados a se unirem em prol dessa ação, mais cedo fiz inclusive
um apelo ao deputado Wellington, para que nos ajude nesse sentido. E me
proponho a dar entrada nessa proposição para que ajudemos a remodelação
da infraestrutura das escolas da rede. Deputado Levi, eu agradeço muito

pela sua participação, eu gostaria só de lamentar que quando souberam do
assunto que seria tratado no Grande Expediente, a oposição que tanto
questiona, tanto pede esclarecimentos saiu, ela poderia ter a oportunidade
de fazer posicionamentos, de fazer questionamentos, infelizmente, eles
sabem a realidade, eles sabem que a educação nunca foi tão valorizada no
Maranhão quanto no atual governo, e por isso preferem o discurso fácil,
sem fundamentação e depois saem. Então isso demonstra qual a intenção
da oposição, nada mais, nada menos, que criar fato político, porque eles
sabem do investimento. E aqui eu me comprometo, deputado Levi, e
quero a sua colaboração para que todos sejam avisados, precisa ter bastante
disposição, porque o secretário Felipe Camarão viaja todos os fins de
semana para inaugurar novas escolas, para que os deputados, pelo menos
os das regiões, se façam presentes. Eu vi uma escola construída em Icatu,
por exemplo, há vários deputados votados lá, mas não vi a presença deles,
eu acho importante que compareçam. O deputado Wellington, infelizmente
eu nunca o vi em nenhuma inauguração, mas é importante que ele vá lá até
para fiscalizar, é importante, pois o papel da oposição é de fiscalizar, mas
é interessante que se faça, deputado Levi, com fundamentação, porque eu
vejo deputados criticando a questão das escolas, quando não se dão o
trabalho de saber que essas escolas que eles estão citando não são escolas
estaduais, não são responsabilidade do governo do Estado, do secretário
Felipe Camarão. Hoje mesmo, a denúncia que houve aqui, da Escola Jackson
Lago da Cidade Operária, que é uma escola de responsabilidade do município
de São Luís. Então, para que a gente não misture as coisas e faça com
clareza para não confundir a população, a opinião pública, é preciso que
tenha transparência tanto nas ações do governo quanto nas denúncias da
oposição. Nós não podemos fazer uma mistura que possa confundir a
opinião pública. O que é de responsabilidade da prefeitura deve ser cobrado,
mas cobrado da prefeitura, não ao governo do Estado. Até porque essas
escolas, Deputado Levi, nós sabemos que talvez é a maior parceria que
está sendo feita com os municípios, porque só a educação pode mudar a
realidade de nosso Estado. E eu acho que esse Governo tem valorizado
esse setor como nenhum outro. Dentre todas as dificuldades econômicas
que estamos enfrentando, o Maranhão tem hoje o orgulho de dizer que
paga o melhor salário, Deputado Levi, Deputado Júnior Verde, dentre
todos os estados brasileiros. Isso é um orgulho para nós. Isso é fruto de
uma luta importante, que se diga, da classe de professores. Infelizmente
não é o que eles merecem, nem o que o Governo Flávio Dino gostaria de
pagar ou remunerá-los, porque é uma classe de extrema importância em
nossa sociedade. Mas fomos ao limite do limite para poder conceder esse
último aumento e uma gratificação digna dos professores. Muito obrigado
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Não havendo mais quórum
regimental para continuar a Sessão, com as bênçãos de Deus, eu declaro
encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 444 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando
indicação das Lideranças do Partido Verde e do Bloco Parlamentar de
Oposição.

RESOLVE:

NOMEAR os Deputados Edilázio Júnior (PV), como membro
titular, e Roberto Costa (PMDB), como suplente da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 16 de maio de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em Exercício. Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Zé Inácio -
Terceiro Secretário.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 445 / 2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 341/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 11 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no dia
27 de abril do deputado Wellington do Curso, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando da Reunião do Parlamento Amazônico realizado
na cidade de Imperatriz-MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 15 de
maio de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

Resumo da Ata da Quinquagésima Segunda Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em quinze de maio de dois mil e dezessete.

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

Marco Aurélio.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados
Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O
Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do expediente que foi encaminhado à publicação e
concedeu a palavra a Deputada Francisca Primo e aos Deputados Fábio
Braga, Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Professor Marco Aurélio, Cabo
Campos e Rogério Cafeteira. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia
anunciando a votação, em único turno, do Parecer nº 150/2017, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final do Projeto de Lei nº
070/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que altera a Lei nº
10.289, de 28 de julho de 2015. Sendo o Parecer aprovado e o referido
Projeto de Lei encaminhado à Sanção Governamental. Em primeiro turno,
regime de prioridade foi aprovado o Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria
do Poder Executivo, que institui o “Programa Maranhão Verde”, destinado
a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e
recuperação ambiental, com pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle e Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável. Em segundo turno, tramitação ordinária foram aprovados os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 012/2017, de autoria do  Deputado
Raimundo Cutrim, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Paulo Augusto da Trindade;  035/2017, de mesma autoria, que concede
medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Carlos Alberto Martins de Sousa
e 017/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, que concede o título de
cidadã maranhense a Senhora Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda, natural
do Estado de Minas Gerais. Todos com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Em seguida, o Plenário aprovou o
Requerimento nº 348/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos,

enviando Mensagem de Congratulações a Cruz Vermelha pela passagem
dos 154 anos de fundação, comemorado no dia 08 de maio. Os
Requerimentos nºs: 327, 328, 334, 335, 336 e 337/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 338, 339 e 340/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde, ficaram transferidos para a próxima Sessão devido
a ausência dos respectivos autores. Na sequência, depois de submetido a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 349/2017, de autoria
do Deputado Fábio Braga, enviando Mensagem de Pesar à família do
Sargento da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Magno
Braga Costa, que faleceu no último dia 04 de maio do ano em curso.  Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 351/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende; 352/2017, de autoria do Deputada
Andréa Murad; 353 e 354/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso e 355/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se a Deputada Andréa Murad. No
tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Edilázio Júnior falou pela
Liderança do Partido Verde. O Deputado Rogério Cafeteira pela Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. A Deputada Andrea Murad
retornou à Tribuna pelo Bloco Parlamentar de Oposição e os Deputados
Cabo Campos e Professor Marco Aurélio falaram pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram do uso da
palavra. Não houve orador inscrito no Expediente Final. 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, 16 de maio de 2017.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 108 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 051/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que cria o Programa de
Fisioterapia para Idoso (Fisioterapia Geriátrica) em toda Rede Estadual
de Saúde.

O Programa de que trata o presente Projeto de Lei, será oferecido
aos Idosos na rede pública de saúde estadual como forma de prevenção e
recuperação das mudanças fisiológicas e biomecânicas ocorridas pelo
processo de envelhecimento e suas sessões coordenadas sempre por um
fisioterapeuta.

Como podemos observar, a proposição de Lei, em epígrafe, cria
um Programa no âmbito da Saúde Pública do Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza

legislativa e de competência comum da União e dos Estados, pois visa
cuidar da saúde e assistência pública das pessoas (Art. 23, inciso II, da CF/
88), não havendo óbice para a sua aprovação.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa, verifica-
se que o presente Projeto apresenta inconstitucionalidade, no que se refere
à delegação de atribuições ao Poder Executivo.

Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado, sugerimos,
a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 051/

2017, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 051/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 16 de maio de 2017.
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Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 051/ 2017

Estabelece Diretrizes para o Programa de Fisioterapia
para Idosos (Fisioterapia Geriátrica), no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - A presente Lei estabelece Diretrizes para o Programa de
Fisioterapia para Idosos (Fisioterapia Geriátrica), no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 2º - O Programa de Fisioterapia para Idosos (Fisioterapia
Geriátrica), será oferecido aos Idosos na rede pública de saúde estadual
como forma de prevenção e recuperação das mudanças fisiológicas e
biomecânicas ocorridas pelo processo de envelhecimento e suas sessões
coordenadas sempre por um fisioterapeuta.

Art. 3º - O Poder Público regulamentará a presente Lei no que se
fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 136 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 075/2017, de
autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que dispõe sobre a criação
do Programa “Pro-Meninas” e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica o Estado do Maranhão
autorizado a criar o Programa “Pro-Meninas”, destinado a adolescentes na
faixa etária de 10 a 15 anos, com vivência de rua ou na prostituição no
âmbito do Estado do Maranhão, com os seguintes objetivos: elaborar e
implantar políticas públicas intersetoriais, articulando diversos serviços e
programas; fortalecer a adolescente em sua capacidade de tomar decisões;
oferecer à adolescente com vivência de rua ou na prostituição a oportunidade
de ser reintegrar socialmente, através de atividades desenvolvidas nos
programas sociais implantadas na Secretária de Assistência Social.

É o sucinto relatório.
Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza

legislativa e de competência comum da União e dos Estados, pois visa
combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a integração social dos setores desfavorecidos (Art. 23, inciso X, da CF/
88), não havendo óbice para a sua aprovação.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa, verifica-
se que o presente Projeto apresenta inconstitucionalidade, no que se refere
à delegação de atribuições ao Poder Executivo.

Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado, sugerimos,
a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 075/

2017, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 075/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 16 de maio de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator

Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 075 / 2017

Institui as Diretrizes para o Programa “Pro-
Meninas, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências”.

Art. 1º. Ficam instituídas as Diretrizes para o Programa “Pro-
Meninas”, destinado a adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos, com
vivência de rua ou na prostituição no âmbito do Estado do Maranhão, com
os seguintes objetivos:

I - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articulando
diversos serviços e programas;

II - fortalecer a adolescente em sua capacidade de tomar decisões;
III - oferecer à adolescente com vivência de rua ou na prostituição

a oportunidade de ser reintegrar socialmente, através de atividades
desenvolvidas nos programas sociais;

IV - Valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o seu
corpo;

V - Propiciar o aumento da auto-estima dessas jovens;
VI - Garantir assistência à saúde integral para essas adolescentes;
VII - desenvolver alternativas de profissionalização e subsistência

para as jovens.
Art. 2º. O Poder Público promoverá assistência à saúde e oficinas

profissionalizantes, para todas as jovens que participarem do Programa.
Art.  3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 140/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 080/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui no Estado
do Maranhão, o Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência.

O Projeto de Lei, sob exame, tem por objetivo simplificar o acesso
da pessoa com deficiência aos serviços públicos estaduais existentes,
incluindo informações e permitindo a unificação dos demais serviços, a
exemplo do cartão de passe livre e acesso intermunicipal em um só. Sendo
assim, o Cartão será instrumento comprobatório da condição de deficiência
do seu titular.

É o sucinto relatório.
Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza

legislativa e de competência comum da União e dos Estados, legislar sobre
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência (Art.
24, inciso XIV, da CF/88), não havendo óbice para a sua aprovação.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa, verifica-
se que o presente Projeto apresenta inconstitucionalidade, no que se refere
à delegação de atribuições ao Poder Executivo, bem como fere a autonomia
dos Municípios.

Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado, sugerimos,
a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 080/

2017, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 080/2017, nos termos do
voto da relatora.

É o parecer.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017 21
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 16 de maio de 2017.

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 080 / 2017

Estabelece Diretrizes para a criação do  Cartão
Acessibilidade para a pessoa com deficiência, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências

Art. 1º – A presente Lei estabelece Diretrizes para a criação do
Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência, no âmbito do Estado
do Maranhão.

Art. 2º – O objetivo do Cartão Acessibilidade visa simplificar o
acesso da pessoa com deficiência aos serviços públicos estaduais existentes,
e contará:

I – Registro Geral (RG);
II – Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III – Comprovante de Endereço;
IV – o nome da pessoa com deficiência em relevo, com dispositivo

para identificação pela pessoa com deficiência visual;
V – foto do titular do cartão;
VI – data de validade do cartão.
Art. 3º O Poder Público regulamentará esta Lei no que se fizer

necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 141/2017

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

o Projeto de Lei nº 098/2017, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga,
que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Apicultores de Amapá
do Maranhão, com sede e foro no Município de Amapá do Maranhão,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade representar os apicultores junto aos
Órgãos da esfera Municipal, Estadual e Federal na busca de projetos que
venham desenvolver as atividades apículas no Município.

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 098/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 142/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 007/2017, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que Obriga os restaurantes,
lanchonetes, bem como as praças de alimentação dos Shopping Centers e
outros estabelecimentos do setor gastronômico, reservarem cinco por cento
de lugares para idosos, portadores de deficiência e gestantes nos feriados
e datas festivas e/ou comemorativas, e dá outras providências.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 9.741, de 19
de dezembro de 2012, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de,
no mínimo, 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos, pessoas
com deficiência físico-motora, mulheres gestantes e com criança de colo
em praças de alimentação de Shoppings Centers e restaurantes, no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências. Nota-se que o Projeto
de Lei, ora sob exame, possui a mesma essência da Lei acima citada.

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

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

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

nº 007/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido (Lei Ordinária
nº 9.741, de 19 de dezembro de 2012).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 007/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 143/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 068/2017, de
autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Dispõe sobre a isenção de
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taxas/tarifas e outras despesas oriundas de inscrição para concursos públicos
estaduais e vestibulares do Estado do Maranhão, a doadores de sangue e
medula óssea cadastrados em órgãos competentes assim como portadores
de deficiência, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a isenção do
pagamento integral de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados
pela Administração Direta, Indireta, Fundações Públicas e Universidades
Públicas, no âmbito do Estado do Maranhão, e outras despesas relacionadas
à inscrição, para todo e qualquer concurso público estadual e vestibulares
em intuições estaduais em todo o Estado do Maranhão, para os doadores
de medula óssea, os doadores regulares de sangue e os portadores de
deficiência, devidamente cadastrados nos respectivos órgãos responsáveis.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 10.338, de 19
de outubro de 2015, que Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de
inscrição de concursos públicos promovidos pelo Governo do Estado do
Maranhão, aos doadores de medula óssea e sangue. Nota-se que o Projeto
de Lei, ora sob exame, possui a mesma essência da Lei acima citada.

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

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

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

nº 068/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido (Lei Ordinária
nº 10.338, de 19 de outubro de 2015).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 068/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  144/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 049/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia, de
TV a cabo, de cartão de crédito e similares manterem em suas páginas na
internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão
ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via internet.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional,
porém, necessita de adequações quanto à abrangência da norma.

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

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

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

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

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem
o processo legislativo. Porém, o tema do presente projeto de lei (Projeto
de Lei nº 049/2017) não se encaixa em nenhuma das hipóteses
constitucionalmente reservadas, não havendo, portanto, objeções nesta
fase do processo legislativo.

Logo, partindo-se do ponto que lei estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, há se destacar o que fica a cargo dos legisladores
federal e estadual.

O STF tem o entendimento de que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o
§ 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de
forma específica, adaptando as normas gerais de “produção
e consumo” e de “responsabilidade por dano ao (...)
consumidor” expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais. [...] [ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar
Peluso, j. 16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.] = ADI 2.832, rel.
min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-6-2008

Assim, observa-se que o legislador estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, porém, deverá ser de forma específica para as
peculiaridades e circunstâncias locais.

Nota-se no texto da proposição em análise que a sua abrangência
é para todas as empresas, inclusive as que nem prestam serviços no Estado
do Maranhão. Nestes termos, exige-se uma adequação no projeto de lei,
para adequá-lo aos ditames constitucionais.

Portanto, objetivando aprimorar o texto original, opina-se pela
apresentação da Emenda Modificativa, abaixo:

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se à Ementa do presente Projeto de Lei, a seguinte redação:

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

Dê-se ao art. 1º do presente Projeto de Lei, a seguinte redação:

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

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

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

049/2017, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais,
desde que observe a Emenda Modificativa supramencionada.

É o voto.

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

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

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 145/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 093/2017, de
autoria do Senhor Deputado Estadual Edivaldo Holanda, que disciplina
o processo de criação, organização e supressão dos distritos no Estado do
Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
Nas três esferas da Federação, o processo legislativo deve

obedecer a procedimentos previamente estabelecidos.
A Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas

da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

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

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

O presente projeto de lei (Projeto de Lei nº 093/2017) é
corretamente iniciado por parlamentar, não havendo objeções nesta
fase do processo legislativo.

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

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/88;
e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências

legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal (art.
24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 093/2017 aborda
temática de processo de criação, organização e supressão dos distritos no
Estado do Maranhão.

Conforme art. 30, IV, da CF/88, e art. 147, IV, da Constituição
Estadual do Maranhão, compete ao Município “criar, organizar e extinguir
distritos, observado o que a lei estadual dispuser a respeito”.

Assim, verifica-se que o Projeto de Lei nº 093/2017 tem redação
congruente ao ordenamento jurídico vigente, pois visa legislar conforme
exigência constitucional.

Nestes termos, decidiu a Suprema Corte Brasileira:

A criação, a organização e a supressão de distritos, da
competência dos Municípios, faz-se com observância da
legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também a competência
municipal, para promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano – CF, art.
30, VIII – por relacionar-se com o direito urbanístico, está
sujeita a normas federais e estaduais (CF, art. 24, I). As normas
das entidades políticas diversas – União e Estado-membro –
deverão, entretanto, ser gerais, em forma de diretrizes, sob pena
de tornarem inócua a competência municipal, que constitui
exercício de sua autonomia constitucional.
[ADI 478, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-12-1996, P, DJ de 28-2-
1997.] = ADI 512, rel. min. Marco Aurélio, j. 3-3-1999, P, DJ
de 18-6-2001

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa, o
Projeto de Lei nº 093/2017 não encontra objeções para sua aprovação.

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

093/2017, por não estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 093/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  147/2017

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 090/2017, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney,  que dispõe sobre instrumento eficaz de garantia do
exercício e das prerrogativas do profissional contábil na esfera estadual
quanto aos atos e procedimentos administrativos e da observância da
tabela oficial de seus honorários no âmbito do Estado do Maranhão.

O presente Projeto no art. 1º estabelece a concessão do tratamento
diferenciado nos órgãos públicos para o profissional contábil. Já o art. 5º
prevê que todas as empresas registradas no Estado do Maranhão deverão
ter um profissional contábil.

O art. 6º determina que o profissional contábil deverá observar a
tabela de honorários do Sindicato Seccional onde for realizado o serviço e
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sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. E o Parágrafo único
do mesmo artigo está criando obrigação ao Conselho de Contabilidade.

Em apertada síntese, é o relatório.
Primeiro se faz necessário dizer, conforme o art. 5º da Constituição

Federal todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
No caso em tela, o tratamento diferenciado aos profissionais da área contábil
em detrimento aos profissionais de outras áreas, viola o princípio da
isonomia.

O Projeto em análise quando regulamenta procedimentos
administrativos dos Poderes do Estado do Maranhão adentra ao que
chamamos de reserva de administração, corolário da separação dos
poderes, que são matérias eminentemente administrativas que não
comporta a ingerência do Poder Legislativo, ferindo assim o princípio
da separação dos poderes.

No inciso II do art. 2º do Projeto analisado prevê o princípio
da Veracidade - Fé Pública em relação ao profissional de contábil,
sucede que Fé Pública, refere-se aos atos lavrados em cartório (Lei 8.935/
94) e servidores públicos onde presume-se que o conteúdo do documento
seja verdadeiro, até prova em contrário (presunção de veracidade relativa).
Também a Lei nº 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - concedeu ao
advogado através nos incisos IV e VI do art. 425 fé pública no âmbito do
processo judicial.

Então, a Presunção de Veracidade também chamada de fé pública
não é prerrogativa de todos os profissionais liberais e sim dos servidores
públicos no exercício de suas atividades e dos advogados conforme
determinação do Novo Código de Processo Civil, não podendo ser concedida
através de Lei Estadual.

O art 4º do Projeto está criando penalidade ao servidor público
que descumprir os art. 2º e 3º. Acontece que é competência privativa do
Poder Executivo legislar sobre norma geral de servidor público,
descumprindo assim o princípio da reserva de iniciativa e o art. 43,
IV, da Constituição Estadual.

No tocante ao art. 5º do PL esse fere a Lei 6.839/80 que Dispõe
sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões onde no seu art. 1º prevê “que o registro de empresas e a
anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados,
serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em
relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.”

Somente as empresas que possuem atividades básicas ou em relação
a qual prestam serviços são obrigadas a contratar o profissional, ou seja, só
as empresas da área contábil (atividade básica) ou prestadoras de serviços
de contabilidade são obrigadas a contratar um profissional contábil. Vejamos
o que diz o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO
DE MEDICINA. LEGITIMIDADE ATIVA.
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO OBSERVANDO-SE
SOMENTE A ATIVIDADE BÁSICA. ART. 1 º
DA LEI 6839 /80. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO
PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO
DE CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS
LEGALMENTE INSCRITOS NO COREN.
POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 515 , § 3º , CPC
. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I - O
Conselho de Enfermagem possui legitimidade ativa para propor
ação civil pública, nos termos do art. 5º , inciso IV , da lei nº
7.347 /85, quando objetivar tutelar a saúde pública. II-E a
atividade básica que determina a obrigatoriedade do registro
frente ao Conselho Profissional Fiscalizador, a teor do disposto
no art. 1º da Lei6.839 /80. III - Instituição cuja atividade
básica seja a de medicina não está obrigada a se registrar
junto a Conselho Regional de Enfermagem (COREN),
ainda que em suas dependências também haja serviço de

enfermagem sendo prestado. IV- Não pode Conselho de
Enfermagem (COREN) impor que instituição de medicina
contrate profissionais de enfermagem. Entretanto, caso a
instituição de medicina opte por prestar também serviços
de enfermagem, deve contratar profissionais devidamente
habilitados pelo COREN, conforme disposto pelo art. 2º
da Lei 7.498 /86, os quais serão fiscalizados por este
Conselho. V- Apelação provida para anular a sentença recorrida.
Nos termos do artigo 515 , § 3º , do CPC , a hipótese é de
procedência parcial dos pedidos.” AC APELAÇÃO CIVEL
AC 201151010181308 (TRF-2) Desembargador Federal
ALUISIO

Mutatis Mutandis, o entendimento esposado acima aplica-se ao
caso em comento. Sendo assim, viola a Lei nº 6.839/80, bem como o
art. 22, XVI da CF.

Em relação ao art. 6º do Projeto de Lei, a Magna Carta Federal no
seu art. 22, inciso XVI, determina que compete à União legislar sobre
condições para o exercício das profissões, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício das profissões;”

Cabe à União a fiscalização das profissões, contudo esta delega tal
função às entidades de fiscalização por meio de lei federal. No caso em tela,
foi delegado tal atribuição ao Conselho Federal de Contabilidade e seus
Conselhos Regionais previstos no Decreto-Lei nº 9.295 de 27 de maio de
1946.

Conforme Odete Medauar (1999, p. 28), são “a chamada polícia
das profissões, que originariamente caberia ao poder público, é, assim,
delegada aos conselhos profissionais, que, nessa matéria, exercem
atribuições típicas do poder público”.

Esses Conselhos Profissionais possuem finalidade de disciplinar
e fiscalizar, não só sob o aspecto normativo, mas também punitivo, o
exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética no exercício
destas.

A regulamentação das profissões deve ser realizada no âmbito
nacional e não estadual, ou seja, somente Lei Federal poderá regular
atividades profissionais.

A título de esclarecimento, vale aqui destacar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no Julgamento da ADI 4387/SP, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 8.107, DE 27 DE OUTUBRO DE 1992, E DECRETOS
Nº 37.420 E Nº 37.421, TODOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE
DESPACHANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
(ART. 22, I E XVI, DA CF/88). RATIFICAÇÃO DA
CAUTELAR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  A Lei
estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter
administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos
órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa
atividade, uma vez que estabeleceu os próprios
requisitos para seu exercício. Violação da competência
legislativa da União, a quem compete privativamente editar
leis sobre direito do trabalho e
sobre condições  para  o exercício de profissões .
Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta
Magna, que assegura ser livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter
nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os
entes federados quanto aos requisitos
ou condições para o exercício de atividade profissional.
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Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
ADI 4387.

No mesmo sentido o diapasão do Tribunal Regional da 3ª Região,
vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª
REGIÃO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO. EDITAL.
JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS.
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. 30 HORAS.
SEMANAIS.LEI FEDERAL N.º 8.856/
94. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL.
REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1.Extrai-se
do art. 22, inciso XVI da Constituição Federal, que a
disciplina legal da organização e condições para o exercício
de profissões é de competência privativa da União, cabendo-
lhe a edição de normas gerais, de observância obrigatória
em todas as unidades da federação, inclusive dos
Municípios.  2. Editada a Lei nº 8.856/94, que disciplina a
jornada de trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, limitando-a a 30 horas semanais, não se pode, em
nome da afirmada a autonomia Municipal, admitir que lei
editalícia estabeleça carga horária superior ao limite estabelecido
por lei nacional. 4. Observado o piso salarial, o Município
dispõe de autonomia legislativa e orçamentária para livre
disposição, cabendo ao Poder Judiciário interferir somente em
casos de flagrante ilegalidade. 5. Remessa oficial desprovida.

Ressalta-se que, a matéria referente à regulamentação de
profissões, como no caso em tela, é de competência privativa da União,
não podendo o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas
do processo legislativo e o princípio federativo, padecendo de
inconstitucionalidade monoestática (formal).

O Projeto analisado padece de inconstitucionalidade formal e
material, violando o princípio da separação de poderes, princípio da
isonomia, princípio da reserva de inciativa e o princípio federativo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

090/17 em face de sua inconstitucionalidade formal e material e por ferir
dispositivos legais.

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 090/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 148 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 091/2017, de autoria do

Senhor Deputado Adriano Sarney, que “altera dispositivos da Lei nº 9.096,
de 18 de dezembro de 2009, que Institui Fórum Permanentes Maranhense
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – MICROFORUM,

tendo em vista as disposições do art. 76 da Lei Complementar Federal
nº123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº
128, 14 de Dezembro de 2008  e do Decreto nº 6.174, de 1º de agosto de
2007.”

O Projeto inclui Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MA
na composição do MICROFORUM (Fórum Permanente Maranhense
das Empresas de Pequeno Porte).

Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88 determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.

A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do modelo
estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições para cada
Poder.

Com efeito, a matéria tratada no Projeto, em análise, é
eminentemente administrativa do Poder Executivo pois
MICROFORUM é uma “instância governamental estadual competente
para cuidar dos aspectos não- tributários do tratamento diferenciado e
favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte”,
estando enquadrada no que chamamos de reserva da administração.
Desta forma viola o art. 43, V, da Constituição Estadual. Não podendo o
Poder Legislativo criar ou alterar estrutura dos órgãos de outro Poder.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Lei do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder Executivo.
Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”

“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo
Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de
órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5.
Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação
orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa
do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.”

“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal.” ( o grifo é nosso)

Nessa linha de raciocínio, além da proposição, em análise, violar o
princípio da separação entre os poderes, viola também princípio da reserva
de iniciativa quando adentra na esfera administrativa do Poder
Executivo, padecendo assim de inconstitucionalidade formal
subjetiva.
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VOTO DA RELATORA:

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
091/2017 em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva haja vista
o Poder Legislativo não ter a iniciativa de criar ou alterar estrutura de
órgãos do Poder Executivo.

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 091/2017, nos
termos do voto da relatora, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 149 / 2017

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

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

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a proposição em
epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela aprovação da
presente proposição de lei, não adotando, portanto, o voto da lavra do
Senhor Deputado Levi Pontes, então Relator da matéria. Dando
prosseguimento à tramitação da proposição, compete-nos agora, elaborar
o competente parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do Regimento
Interno.

Com efeito, a Lei Federal n° 13.104, de 09 de março de 2015, que
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos, objeto do presente
Projeto de Lei. No meu entendimento, não há obstáculo para que a
proposição legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio, visto que a
mesma visa tão-somente a divulgação nas escolas, pelo Poder Público da
mencionada Lei, com o objetivo de fazer com que as crianças, adolescentes
e jovens tenham conhecimento da referida Lei (Lei do Feminicídio).

VOTO DA RELATORA:
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 084/2017, de iniciativa do Senhor Deputado Wellington do Curso.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2017, nos termos do voto
da Relatora.

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

em 16 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº151 /2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 095/2017, de autoria do Poder Executivo, objeto da mensagem
do Executivo n° 18/2017, que altera a Lei n° 10.356, de 9 de novembro de
2015, que autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuintes de ICMS a
aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural ou
água adicionada de sais em circulação no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Em síntese, o projeto de lei em epigrafe propõe nova redação ao
art. 1º da Lei nº 10.356, de 09 de novembro de 2015, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a exigir dos
contribuintes do ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame
que contenha água mineral natural, água natural ou água
adicionada de sais em circulação neste Estado, ainda que
proveniente de outra Unidade da Federação” (NR)”.

A presente proposição visa corrigir uma impropriedade técnica
presente no art. 1° do referido diploma legal, possibilitando o alcance da
legislação também sobre a chamada “água natural”, e não somente sobre
“água mineral natural” ou “água adicionada de sais”.

Sendo assim, a ausência do termo “água natural” no diploma legal
permite a prática de elisão fiscal de contribuintes do ICMS, uma vez que
se aproveitando do defeito da norma, interpreta a ausência do termo como
dispensa de aposição o selo fiscal de controle de vasilhames que contenham
o produto, enquanto os outros revendedores de “água mineral natural” ou
“água adicionada de sais” são obrigados a fazê-los.

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

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

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

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

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

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

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do ato
normativo que especificar.

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

do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição Estadual.
Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:” (...) III – organização administrativa e
matéria orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributaria só
será permitida a projetos dos quais não decorra renuncia de
receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/
2013).”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria,
sem sua prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei, bem
como do ponto de vista das normas constitucionais e infraconstitucionais
também não se vislumbra qualquer incompatibilidade.

No conteúdo, a proposição em análise visa corrigir uma
impropriedade técnica presente no art. 1° do referido diploma legal,
possibilitando o alcance da legislação também sobre a chamada “água
natural”, e não somente sobre “água mineral natural” ou “água adicionada
de sais”, aumentando os mecanismos de fiscalização e combate à sonegação
fiscal, além de evitar fraudes no envasamento de água mineral natural no
Estado, exercendo, portanto, uma função extrafiscal

Nesse diapasão, PAULSEN (2012, p. 18, Curso de Direito
Tributário) “Diz-se que se trata de um tributo com finalidade
extrafiscal quando os efeitos extrafiscais são não apenas uma
decorrência secundária da tributação, mas seu efeito principal,
deliberadamente pretendido pelo legislador que se utiliza do tributo
com instrumento para dissuadir ou estimular determinados
condutas”.

O Projeto de Lei busca, além disso, a concretização do princípio
da capacidade contributiva previsto no §1° do art. 145 da Carta Maior de
1988:

“§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.”

Ademais, não afronta o princípio da livre iniciativa (art. 170 da
CF/1988), porquanto tenta evitar justamente a concorrência desleal e
distribuição de “água natural”, “água mineral natural” ou “água adicionada
de sais” impróprias para o consumo, possibilitando o controle sanitário
dos produtos distribuídos à população maranhense.

Sendo assim, a inserção do termo “água natural” no diploma legal
evita a prática de elisão fiscal pelos contribuintes do ICMS, aproveitando-
se da omissão legislativa, entendendo-se como dispensa de apor o selo
fiscal de controle de vasilhames que contenham o produto, enquanto os
outros revendedores de “água mineral natural” ou “água adicionada de
sais” são obrigados a fazê-los.

Nesse contexto, o Projeto de Lei contribui para controle,
fiscalização, atendimento ao princípio da capacidade contributiva e combate
à sonegação fiscal.

Assim sendo, observa-se que as alterações se encontram em perfeita
consonância com o Sistema Tributário Nacional.

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

somos pela aprovação do Projeto de Lei n°095/2017, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 095/2017, nos termos do voto
do relator.

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

em 16 de maio de 2017.

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

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1799/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art.25, caput, da Lei nº 8.666/93 e ainda, AUTORIZO
a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa VISUAL
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
23.921.349/0001-61, visando a prestação de serviço especializado na
modernização, manutenção evolutiva e atualização tecnológica do painel
eletrônico da marca VISUAL, instalado no Plenário Nagib Haickel, bem
como a prestação de suporte técnico e operacional com serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e demais
materiais necessários para garantir o seu perfeito funcionamento, no valor
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), com garantia contratual de 12
(doze) meses. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE
E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUIS, 16
DE MAIO  DE 2017. Deputado Othelino Nova Alves NetoPresidente em
exercício ALEMA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material permanente na espécie
eletrodomésticos do tipo frigobar visando futuras e eventuais aquisições
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº
8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º,
da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 013/2017-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 020/2017-
CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 0551/2017-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora do
certame a HAYOTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor
total de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), nos termos
do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 16 de maio de
2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente em exercício



QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


