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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/05/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.05.2018

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ. Nº 176/18).

1. PROJETO DE LEI Nº 063/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 023/2018), QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DE
DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA – CAF E AO NEW
DEVELOPMENT BANK – NDB PARA A IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA CORREDOR DE TRANSPORTE E INTEGRAÇÃO
SUL-NORTE DO MARANHÃO. –  COM PARECERES
INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS, DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. – RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO.

II – PROJETO DE  RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 203/2018).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 028/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO SERGIO FROTA, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR CELSO MODY, CANTOR E INTÉRPRETE DA ESCOLA
DE SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, NATURAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES TÉCNICAS.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, CONCEDE MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO
SENHOR RODRIGO MAIA ROCHA– COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE
SEU 69º (SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA

ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 215/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS CIDADES: BARRA
DO CORDA 03/05, PASSAGEM FRANCA 08/05, SÂO
FRANCISCO DO MARANHÃO 10/05, CAJAPIÓ E NOVA
IORQUE 11/05, ESTREITO 12/05 E ALTO PARNAÍBA 19/05/18.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 09/05/2018 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/18, enviado através da Mensagem

Governamental nº 033/18, que altera a Lei nº 8.326, de 15 de dezembro
de 2005, que dispõe sobre a concessão de pensão especial em
cumprimento ao acordo celebrado no âmbito da Organização dos
Estados Americanos às famílias de vítimas dos crimes especificados, e
dá outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 103/18, de autoria do Senhor

Deputado Levi Pontes, que considera de Utilidade Pública, a Associação
Recreativa Tiradentes  com sede em Chapadinha-MA.

2. MOÇÃO Nº 006/18, de autoria do Senhor Deputado Levi
Pontes, solicitando que seja enviada Moção de Pesar pelo falecimento
de Vanderley de Jesus Almeida Araújo ocorrido no Município de
Chapadinha-MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 099/18, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão,
a prioridade, na Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão, na
avaliação clínica com neurologista para diagnóstico precoce do autismo,
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 100/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Vida e Saúde.

3. PROJETO DE LEI Nº 101/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Educacional e Social Deus é Amor – IDA.

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/18, de
autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que dispõe sobre a
Consulta Plebiscitária aos Municípios de Poção de Pedras e Bernardo
do Mearim acerca de desmembramento e anexação de Povoado, e dá
outras providências.

PRIORIDADE 3ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 097/18, de autoria do Poder Judiciário,

que altera a Lei Estadual Nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 098/18, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa
de estacionamento por hospitais aos pacientes submetidos à sessão de
quimioterapia.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/18,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Empresário Antônio Apolônio de Alencar.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 096/18, de autoria do Dep. Prof.

Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a Associação
Beneficente e Cultural Shekinah Resgate.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 08 DE MAIO DE 2018.
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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima

Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia oito de maio de dois mil e dezoito.

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

Campos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fabio

Macedo.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê texto bíblico e ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CABO CAMPOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 103 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação
Recreativa Tiradentes com sede em Chapadinha -
MA.

Art. 1 – Fica considerada de utilidade pública a Associação
Recreativa Tiradentes, com sede no município de Chapadinha/MA.

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições contrarias.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 03 de maio de 2018 – DR. LEVI PONTES
– Deputado Estadual – PCdoB.

MOÇÃO Nº 006 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar, pelo falecimento de
VANDERLEY DE JESUS ALMEIDA ARAUJO nesta segunda-feira7,
que residia na Rua Professor Durval Vidigal, Nº 129, cep: 65500000,
Bairro Aparecida no município de Chapadinha-MA.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à
família e aos amigos de Vanderley.

Neste momento de dor este poder legislativo, expressa sua
imensa gratidão ao ex-desportista desejando que descanse em paz, ao
lado do nosso bom Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada,
por intermédio da esposa, filhos e amigos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de maio de 2018. -
LEVI PONTES - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 215 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Municipais abaixo especificados, parabenizando-os
pela passagem do aniversário de fundação de suas respectivas cidades.

 MUNICÍPIOS        DATAS
Barra do Corda                                                                          03/05/18
Passagem Franca                                                                      08/05/18
São Francisco do Maranhão                                                      10/05/18
Cajapió                                                                                      11/05/18
Nova Iorque                                                                              11/05/18
Estreito                                                                                     12/05/18
Alto Parnaíba                                                                            19/05/18

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de maio de 2018. -
Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.18
EM: 08.05.18

INDICAÇÃO Nº 305 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa Diretora, seja  encaminhado ofício ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO LUIS, EDIVALDO HOLANDA JUNIOR, solicitando que
autorize o Órgão de Infraestrutura  do Município,  que proceda
imediata  o     asfaltamento da  Rua 02 Quadra  C  Casa 09  Conjunto
Jardim Coelho Neto, do bairro COHAPAN, São Luís.

Tal solicitação visa beneficiar toda a população deste bairro e
também ira facilitar a trafegabilidade de todos que  se deslocam para os
diversos locais do referido bairro.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 07 de maio de 2018. - JOTA PINTO - 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 CABO CAMPOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado! Queridos, é
com o máximo prazer que eu venho aqui falar do evento ocorrido no
último dia 5, aqui no auditório Fernando Falcão, que foi o encontro
para comemorar os 76 anos de um projeto que nasceu da fé, esse foi o
propósito memorial de aniversário do Círculo de Oração, realizado
com o meu apoio, Deputado Cabo Campos, do nosso gabinete, neste
sábado, dia 5. O evento veio coroar quase oito décadas da obra que é
considerada um marco na história das Assembleias de Deus no Brasil,

que nasceu no dia 6 de março de 1942, em Recife. Foi nesta data que
uma senhora chamada Albertina Bezerra Barreto convidou outras sete
missionárias para orarem pela sua filha Zuleide, a Ledinha, muito
conhecida, que se encontrava enferma. Com o tempo máximo de vida
estimado em 8 anos pelos médicos, Ledinha se desenvolveu, voltou a
andar e viveu até os 49 anos. O clamor a Deus que saía da congregação,
lá do bairro Casa Amarela, na capital pernambucana, reverteu o que a
ciência julgava irreversível. A iniciativa fez-se de Albertina a pioneira
da atividade nas Assembleias de Deus de Pernambuco e fundadora do
Ciclo de Oração no País. Até agosto de 2008, Albertina dedicou-se
efetivamente à obra e só parou quando faleceu aos 94 anos. Por meio
da força que vem da fé, o Ciclo de Oração colocou abaixo barreiras
geográficas e denominacionais chegando às igrejas do Maranhão, do
Brasil e de outros países do mundo, como Estados Unidos e o Japão.
Em reconhecimento à misericórdia divina e tudo aquilo que o Ciclo de
Oração representa para a comunidade cristã, reunimos mais de
quinhentas mulheres de diferentes denominações evangélicas para render
graças ao nosso Deus todo poderoso. Emocionadas, elas assistiram à
encenação que contou a história do milagre com a qual Zuleide foi
agraciada e teve sua vida prolongada. A comemoração contou ainda
com as apresentações da Orquestra Sinfônica do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão, a nossa querida banda, do grupo de percussão
Adoradoras da Última Hora e do ministério de louvor Eu quero adorar.
O local também foi palco de exposições que apresentam os trabalhos
desenvolvidos pelos grupos de oração de todo Maranhão. E estiveram
presentes aqui representando a Assembleia de Deus do campo de São
Luís, a Assembleia de Deus do campo Raposa, a Assembleia de Deus
do campo Ribamar, a Assembleia de Deus do campo Paço do Lumiar,
a Assembleia de Deus do campo Madureira, da nossa querida irmã
Flávia, que vai de subtenente a Segundo Sargento agora; a Assembleia
de Deus Ministério Sião, a Assembleia de Deus Ministério Redenção,
a Assembleia de Deus Ministério Parauapebas, a Assembleia de Deus
Kairós, a Assembleia de Deus Cristo para Nações e a Assembleia de
Deus Pentecostal Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, para encerrar,
Senhor Presidente, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante
diz assim: Está entre vós alguém aflito, ore. Está entre vós alguém
contente, cante louvores. Está entre vós alguém doente, chame os
presbitérios da Igreja e ore sobre ele ungindo-o com azeite em nome
do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e,
se houver cometido pecados, serão perdoados. Queridos, eu sou muito
grato ao círculo de oração de todo Maranhão por terem orado por
tantos pedidos. E eu aqui de modo especial venho agradecer por hoje
estar de pé, porque a tua oração fez esse deputado estadual estar de
pé. Parabéns a todos os círculos de oração do país, de modo especial
àqueles que fazem parte do Maranhão. Quero parabenizar também o
meu Deputado Edivaldo Holanda, porque nesta manhã estaremos
apreciando um projeto da autoria do Deputado, que trata sobre o dia
dos jovens assembleianos, não é isso, meu Deputado? Parabéns pela
iniciativa e que Deus continue a nos abençoar. Lembrando: O Maranhão
vai manar leite e mel.

O SENHOR PRESIDENTE 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 venho aqui, hoje, para tratar
de alguns assuntos. E o primeiro diz respeito ao aniversário da cidade
de Estreito. Vão ocorrer as comemorações no dia 10 e dia 11. É
importante que a gente ressalte aqui que será uma grande festa, com
grande número de inaugurações, ações do Governo do Estado em
parceria com a prefeitura municipal de Estreito, nesse dia 11 estamos
programados para fazer a inauguração do bairro Ferrovia de 9 Km,
ordem de serviço e estradas, inauguração do Portal da Cidade, que
ficou belíssimo, por sinal, é a porta de entrada principal do Maranhão,
da BR-135, na Belém-Brasília e assim, Senhor Presidente, eu quero
aqui, de já, convidar os demais colegas que se façam presentes a essa
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festa que, com certeza, vai ser uma festa com grande participação
popular e mostrando a importância da parceria entre o Estado e o
município. É com grande satisfação aqui que eu faço esse anúncio. E
aqui também queria falar, Senhor Presidente, da sessão que houve há
pouco na CCJ, onde foi aprovado o parecer, a Medida Provisória que
trata do reajuste dos professores. E aqui eu queria parabenizar o relator
Antônio Pereira pela forma como conduziu esse processo, ao Presidente
Glalbert e ressaltar, acima de tudo, Senhor Presidente, que retiradas as
questões políticas, é inegável que o Governo Flávio Dino tem valorizado
e priorizado a educação, Deputado Neto Evangelista, em todos os
sentidos, tanto na parte estrutural como de salário de professores.
Hoje, graças a Deus, o Estado do Maranhão tem a honra de poder dizer
que paga o maior salário de professores para 40 horas, em todas as
categorias, nós estamos entre os que pagam mais no Brasil inteiro. E
isso muda uma realidade de muito tempo e durante muitos anos foi
sempre Brasília, o Distrito Federal que pagava os melhores salários e
hoje é o Maranhão que o faz. É importante que a gente traga aqui e
houve, inclusive, manifestações na CCJ, Senhor Presidente, e que mais
tarde eu gostaria de tratar a forma de como está sendo conduzida as
sessões na CCJ. A CCJ, Senhor Presidente, não é audiência pública,
então a entrada em excesso de pessoas e a discussão dentro da CCJ não
existe em local nenhum, um Legislativo nenhum do país. Porque
inclusive coloca a segurança dos parlamentares em perigo. Então, Senhor
Presidente, foi aprovada a Medida Provisória, foi aprovada com
anuência e a participação do Sindicato dos Professores, que é quem
tem a legitimidade para tratar sobre esse assunto, Senhor Presidente, é
por este motivo que eu peço aqui que seja revista a forma como estão
sendo conduzidas as sessões na CCJ, a mesma forma como nós
respeitamos as pessoas que vêm aqui, nós exigimos ser respeitados.
Então, Senhor Presidente, apesar de toda esta questão é fato, o
Maranhão paga os melhores salários de professor do Brasil. Com um
detalhe...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que a galeria, Deputado Rogério, peço à galeria que não
se manifeste. Vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas, mas é
preciso... Senhores da galeria, nós precisamos garantir as falas dos
deputados. Nós temos conduzido com muita clareza, com muita
transparência. E aí é preciso que vocês respeitem os deputados que
estiverem na tribuna. Esta presidência não vai permitir que se insultem
deputados. E se insistir nessa postura antidemocrática na votação do
projeto, nós vamos manter a galeria fechada. Deputado Rogério, se V.
Exa. não conseguir falar, V. Exa. vai encerrar sua fala. E eu
antecipadamente adianto que se a galeria não se comportar, Deputado
Rogério só um instante.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não
vou aceitar ser desrespeitado nesta Casa por ninguém, muito menos
por uma minoria que não representa a classe dos professores e que
está aqui para fazer política sindical. Essa é a verdade. A disputa que
eles fazem no sindicato que o façam lá e não aqui. Então, dessa forma,
Senhor Presidente, é dessa forma que está sendo conduzido
politicamente esse discurso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço à galeria que não se manifeste. Por gentileza, conclua,
Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Para
concluir, essa é a verdade. É fato. Quem diz que paga não é o Deputado
Cafeteira, não é o Governo do Estado, é o MEC. Então veja bem.
Senhor Presidente, não tem o que se discutir. Agora achar que com
gritinho e papel vai me intimidar, isso aí jamais, jamais, jamais, amigos.
Vocês podem gritar o tanto que quiserem. Vocês podem gritar o tanto
que quiserem. Eu só peço que seja bem observada essa questão para
que... Vocês imaginem isso dentro de uma sessão da CCJ numa sala

desse tamanho. Então é uma questão simples. O salário que foi discutido
e foi colocado, o Deputado Braide...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço à galeria que não se manifeste. Por gentileza, respeite a
fala do Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – O
Deputado vem aqui com claro objetivo de tumultuar a sessão, tanto da
CCJ, quanto aqui. Só que a verdade, Senhor Presidente, é que quem
tem a legitimidade para falar pelos professores é o sindicato deles. Não
é meia dúzia de professores que vem para cá. Então reafirmo que a
nossa política, a política do Governo do Estado, que para a educação é
referência não para o Maranhão, mas para o Brasil inteiro. E se puderem,
que contestem os números, que nós não somos os que pagamos os
melhores salários. Isso é simples. Agora que é importante que se diga:
A remuneração do professor não está apenas no salário. Está também
na GAM, que foi uma criação nossa. E que só não recebe quem não
está em sala de aula Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu vou novamente pedir gentilmente à galeria que não se
manifeste, nós vamos respeitar as manifestações de vocês, mas eu não
posso enquanto Presidente permitir que se ofenda Deputado, aqui
nesta tribuna, com o direito que o Deputado tem de se manifestar
sobre qualquer tema que diga a respeito a esta Assembleia Legislativa,
artigo 289, qualquer pessoa poderá assistir às sessões das galerias,
contando que esteja desarmada e guarde silêncio sem dar sinal de aplauso
ou de reprovação ao que se passar na Assembleia. Nós não vamos ficar
discutindo - nós não vamos ficar discutindo - e se persistir esta postura,
nós vamos fechar a galeria para a próxima votação. Deputado Braide,
Vossa Excelência quer um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Senhor Presidente, talvez
os ânimos estejam exaltados, eu acho que deve ser bom ter calma entre
todos nós, talvez não seja do conhecimento de Vossa Excelência, mas
essa matéria foi retirada em três oportunidades de tramitação na CCJ
com o compromisso de haver um diálogo com os professores, que aqui
estão para discussão, infelizmente, não foi possível e o pedido que
faço a Vossa Excelência, assim como já honrou em várias outras
oportunidades, é que o parecer foi votado hoje na CCJ, e acho que é
um direito dos professores do estado acompanharem a tramitação de
uma matéria que diga respeito a sua categoria, então para que Vossa
Excelência firme o compromisso em relação à informação da data que
essa matéria deverá entrar em pauta para que eles possam acompanhar
a votação, aqui no plenário desta Casa, é o pedido que faço a Vossa
Excelência tendo em vista que Vossa Excelência assim o ágil, de forma
correta, em varias outras categorias e não há der ser diferente em relação
a essa categoria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, da forma como fizemos em outros
momentos, nós vamos, sim, avisar a data, agora, desde que sejam
respeitadas as manifestações. Aqui terão manifestações favoráveis à
Medida Provisória como terão manifestações contrárias, serão feitas
por alguns colegas deputados, e será necessário, e aí eu enquanto
Presidente preciso garantir isso, que sejam respeitadas as falas dos
Deputados, não cabem aplausos ou vaias ou manifestações
desrespeitosas com relação ao Deputado. Mas fica o compromisso de
que nós avisaremos previamente a data para que todos que desejarem
acompanhar possam estar presentes aqui na galeria. Concedo a palavra
ao Deputado Léo Cunha, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
imprensa, galeria. Hoje estou aqui, Senhor Presidente, para parabenizar
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uma cidade, que agora dia 11, sexta-feira, estará completando 36 anos,
a cidade de Estreito, uma cidade que eu me sinto satisfeito de ter
participado e participar da grande transformação dela, há mais de seis
anos venho dando minha contribuição a essa cidade, e o povo de lá
realmente soube me reconhecer com o trabalho que faço. Quero
parabenizar o Prefeito Cícero Neto, meu parceiro, amigo, um grande
gestor que fez a transformação da cidade. E nessa sexta-feira a cidade
de Estreito viverá momentos de alegria, onde sua população irá participar
da assinatura de ordem de serviço de melhoria sanitária, inauguração
do campo de futebol, assinatura de ordens de serviço de pavimentações,
que acredito do Governo do Estado, assinatura de ordem de serviço de
uma praça também no município. A entrega, reforma e ampliação do
ginásio poliesportivo Duarte Filho. A inauguração também da primeira
etapa do Mais Asfalto quando o Governador Flávio Dino esteve lá e
anunciou esta obra e a inauguração do Portal do Turismo. O município
de Estreito grandes benefícios recebe do Governo Federal, onde quero
parabenizar o grande trabalho que o Deputado Hildo Rocha faz por
aquele município. Também quero parabenizar as obras viabilizadas
pelo Governo do Estado para o município. Quero deixar aqui um
abraço ao povo de Estreito, àqueles que me reconhecem como Deputado
representante daquele município. Um abraço e dizer que na sexta-feira
estaremos juntos comemorando este momento tão especial. Quero
também, Presidente, registrar o grande trabalho do Prefeito Nelson
Horácio, de Porto Franco. Uma cidade que clamou por salvação. E
Nelson foi eleito pela sua população, uma grande escolha. E o mesmo
dedica seu tempo na sua gestão na saúde para dar assistência a seu
povo. Quero deixar os parabéns. Registrar essa grande atuação do
Prefeito Nelson Horácio na cidade e Porto Franco. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto Costa. Deputado Neto Evangelista.
Deputado Eduardo Braide com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, subo a esta tribuna para dizer desta Medida Provisória n.º
272/2018, que tramita nesta Casa. Esta é uma Medida Provisória que
chegou a esta Casa, que durante a sua tramitação na Comissão de
Constituição e Justiça foi retirada de pauta por três vezes para que
houvesse o diálogo com os professores da categoria. E aí lamentar,
primeiro, a ausência de diálogo com o Governo do Estado. Um Governo
que se diz democrático, que fala em diálogo tolhe a participação dos
professores nessa discussão. Segundo, a ilegalidade e a
inconstitucionalidade desta Medida Provisória. Medida Provisória que
rasga o Estatuto do Magistério, que em seu artigo 32 é muito claro
quando fala que os ajustes dos vencimentos da categoria tem que ocorrer
no mês de janeiro. E a Medida Provisória pulverizou, fracionou esse
reajuste em janeiro, março e junho. Primeira ilegalidade desta medida
provisória. A inconstitucionalidade desta medida provisória trata
professores da mesma categoria de forma diferenciada. Nós temos
índices que são dados para professores de um nível e índice de reajuste
completamente diferente para professores de outro nível. Para que
vocês tenham uma ideia, tem outdoor espalhado em toda cidade dizendo
que o índice é de 6,81% e os professores contratados que ganham um
pouco mais de mil reais, professores de 20 horas, tiveram menos de
4% no reajuste. Então se isso não é inconstitucional, eu não sei mais o
que é. Onde dentro da mesma categoria o Governo do Estado estabelece
índice diferente de reajuste e é exatamente por isso, Senhor Presidente,
que apresentei uma emenda à Comissão de Constituição e Justiça para
corrigir tanto a ilegalidade quanto a inconstitucionalidade dessa medida
provisória dos professores, infelizmente, a emenda foi rejeitada na
Comissão de Constituição e Justiça, nesta manhã, mas nós faremos o
Destaque desta emenda à medida provisória quando da votação aqui
no plenário. Deputado César Pires também apresentou uma emenda
nesse sentido e o que nós queremos é que nada mais, nada menos do
que o cumprimento da lei. Um cumprimento da Constituição, afinal de

contas, o Estatuto do Magistério ainda está em vigor e o artigo 32 é
muito claro, quando fala que os ajustes do vencimento têm que ocorrer
no mês de janeiro. Segundo, que o índice seja o mesmo para toda
categoria. Os professores que estão na sala de aula fazem o mesmo
trabalho e não podem ser tratados de forma diferente pelo Governo do
Estado e aqui só relembrar, senhoras e senhores, que diferente daquilo
que é mostrado na propaganda do governo. Em 2016, o reajuste foi
zero para os professores estaduais. Em 2017, o reajuste foi zero no
vencimento, o que houve foi um ajuste na GAM, na gratificação, e aí
ficam de fora aqueles que têm alguma gratificação especial, aqueles que
têm uma série de vantagens que não incidem sobre a GAM, mas só
sobre os vencimentos. Mas isso o Governo do Estado não diz na
propaganda dele. E, agora em 2018, quando nós esperávamos que o
Governo do Estado corrigisse todas essas injustiças de 2016 e 2017,
ele vem com essa Medida Provisória ilegal, inconstitucional, que o
plenário desta Casa terá a oportunidade de corrigir. E por isso, Senhor
Presidente, que fica aqui o pedido que fiz a V. Ex.ª, de já, agradeço a
forma democrática como V. Ex.ª conduz os trabalhos desta Casa, de
informar previamente o dia que essa matéria estará na Ordem do Dia
para apreciação dos Senhores e Senhoras Deputadas desta Casa, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso. Está ausente.
Senhores Deputados, não há mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Alguém gostaria de se inscrever ainda? Vou suspender a
sessão por cinco minutos. Então já reabro a sessão. Inscrito o Deputado
Marco Aurélio por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa e os que acompanham a transmissão desta sessão,
no último sábado, o Governador Flávio Dino esteve com uma grande
comitiva em Imperatriz num ato muito forte na Praça da Bíblia. Praça
que foi reconstruída pelo Governador Flávio Dino, com centenas e
centenas de pessoas numa manifestação muito acalorada, uma
manifestação muito festiva. Fazendo a entrega de kits do Programa
Mais Renda da Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretário
Francisco Júnior presente, Secretário Pastor Porto, Secretário Clayton
Noleto, vários membros do Governo, mais a população de Imperatriz.
Sobretudo, os microempreendedores individuais participando,
recebendo os kits e sendo fortalecida as suas atividades. E ali, naquele
momento, a gente percebeu uma ação importantíssima que trata do
fortalecimento do empreendedorismo, da busca pela independência e
daquela máxima de que melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar, é
dar o anzol, dar a isca para que a pessoa consiga ter sua independência.
E ali naquele ato, diante da felicidade de toda população que estava
presente, toda comunidade, lideranças de toda região, Deputado Federal
Weverton Rocha, Deputada Federal Eliziane Gama, o Governador
Flávio Dino fez um compromisso que empolgou a nossa cidade. E
dada a credibilidade que o Governador Flávio Dino tem, essa palavra
soa como mais um compromisso que será cumprido. Digo isto porque,
ainda em campanha, o Governador Flávio Dino garantiu que criaria
uma universidade autônoma independente em nossa cidade Imperatriz
para atender toda a nossa região. E ele criou UEMASUL, que é a
realidade que foi credenciada pelo Conselho Estadual de Educação,
que está avançando na conclusão de um novo campus. Reformou o
campus atual. Criou o restaurante popular e universitário, e agora vai
criar o curso de Medicina além de outros cursos que integrarão o
campus das Ciências da Saúde. A palavra se cumpriu. O Governador
Flávio Dino disse que iria reconstruir a Beira Rio e reconstruiu, o
Governador Flávio Dino garantiu que melhoraria a saúde e o hospital
macrorregional de Imperatriz é uma luz para toda a nossa região. Fazendo
mais de 500 cirurgias por mês e desafogando uma fila, trabalhando a
média e alta complexidade, dando o direito às pessoas, resgatando a
esperança, acabando com o sofrimento de pessoas que às vezes
demoravam anos para ter acesso a uma cirurgia geral, para ter acesso a
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uma cirurgia ortopédica. E hoje tem esse direito cumprido e o
macrorregional é importantíssimo, um equipamento público
fundamental, trabalha como hospital que só entra regulado, seja do
Socorrão que é municipal, seja da UPA estadual, seja da UPA de São
José que é municipal ou dos hospitais municipais de toda a nossa
região. O hospital macrorregional que é um hospital que entra com a
devida regulação, ele tem um papel fundamental, mas o Governador
Flávio Dino ele foi ousado em fazer um compromisso, que nós temos
a convicção de que será cumprido aqui em São Luís. Aqui em São Luís,
o Governador Flávio Dino fez um compromisso de fazer um novo
Socorro, de portas abertas, para atender a urgência e emergência, para
ter uma resolutividade, para desafogar o atendimento, e foi uma atitude
importante, com a mesma credibilidade de quem criou o Hospital de
Traumatologia e Ortopedia. E sábado agora, em Imperatriz, o
Governador Flávio Dino deu uma palavra fundamental, que renova a
esperança de um atendimento melhor na saúde, Flávio Dino garantiu:
Vou criar um novo Socorrão em Imperatriz. Um novo Socorrão, um
hospital de portas abertas, de urgência e emergência, porque se formos
agora ao Hospital Municipal de Imperatriz, no Socorrão, que tem
cerca de 400 leitos, se for lá agora estão todos lotados, mas se for
amanhã estarão todos lotados, se for depois de amanhã estarão todos
lotados porque não atende só Imperatriz e não atende só a região
Tocantina, atende também pacientes de outros Estados, não consegue
atender toda essa demanda por mais que o macrorregional dentro de
um perfil de regulação consegue ajudar bastante e a UPA estadual
consegue também atender bastante na urgência e emergência, mas precisa
para ter uma resolutividade, para, de fato, de maneira estratégica resolver
os problemas da saúde, precisa-se de um novo hospital, hospital este
que será custeado pelo Governo do Estado e esta palavra já veio seguida
de ações, o Governador Flávio Dino já determinou que o Secretário
Clayton Noleto e o Secretário Frederico Ângelo, da Agência
Metropolitana, já cuidem das tratativas, já para preparar termo de
referência, já para preparar o processo que, em breve, se terá a licitação.
Quão ousada é esta proposta. Quão ousado é este compromisso. Tal
qual foi da criação da UEMASUL, que é realidade. Dessa maneira,
venho informar esta ousadia, este compromisso do Governador Flávio
Dino em criar uma nova unidade de saúde em Imperatriz para atender
toda a região. Um novo Socorrão, um hospital de urgência e emergência
de portas abertas que não precisa entrar somente se estiver regulado,
porque aí, sim, o trabalho se complementa juntando as UPAs, seja ela
municipal ou estadual. Juntando hospital municipal que tem uma
história de atendimento, mas também de sobrecarga. Juntando o hospital
macrorregional, que só entra regulado. E com este novo Socorrão, cujas
tratativas se iniciarão agora, nós temos a convicção de uma saúde com
grande resolutividade na nossa região Tocantina. Digo isto por quê? O
Governador Flávio Dino fez um compromisso de que em Imperatriz
se teria o tratamento com radioterapia, o tratamento oncológico. E
hoje tem custeado pelo Governo do Estado. O Governador Flávio
Dino fez um compromisso de que em Imperatriz deixaria de ter as suas
crianças se separando de suas famílias para terem acesso ao tratamento
oncológico, porque a oncologia pediátrica só tinha aqui em São Luís,
ou se tinha que ir para Barretos, ou para outro estado. Mas o
Governador Flávio Dino garantiu que criaria a oncologia pediátrica em
Imperatriz, e hoje tem esse serviço sendo oferecido. Em Açailândia,
outra iniciativa que reduziu demais o sofrimento das pessoas que tinham
todos os dias ou quase todos os dias que viajar de Açailândia para
Imperatriz ou de Bom Jesus das Selvas para Imperatriz, quase 200
km, ou de Itinga para Imperatriz. O Governador decentralizou esse
serviço. Criou o tratamento da parte de hemodiálise com o
credenciamento de uma clínica de nefrologia em Açailândia, atendendo
a plenitude desta demanda e como tem melhorado. É com a confiança
de todos esses serviços que foram implantados em Imperatriz e na
região Tocantina que venho aqui com grande alegria dizer da grata
notícia desta determinação do Governador Flávio Dino de criar um
novo Socorrão em Imperatriz. Este hospital com toda certeza será
resolutivo. Ajudará de forma estratégica a resolver os problemas de
saúde da nossa grande região, da população carente, da população que

tanto precisa e que, por muitos anos, lhe foi negado esse direito. Estamos
muito felizes e com certeza estaremos acompanhando a implementação
desse maravilhoso projeto para o bem do povo da nossa região
Tocantina. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Semana passada, estive na cidade de Peritoró para fazer a
inauguração das duas obras concluídas naquela cidade, o mercado
público no povoado Independência e a delegacia municipal. Eu cheguei
um pouco após a inauguração formal por parte do Governador, mas,
de certa maneira, fui o Deputado que mais demorou na cidade, eu fui
visitar pessoalmente e estive conversando com todos dentro do mercado
público e também aproveitei para ir à delegacia e conversar com o
delegado, conversar com os funcionários que estavam na delegacia. Os
dois equipamentos públicos aumentam a quantidade de inaugurações
nos últimos anos por parte do Prefeito Josias e de toda sua equipe de
governo, seus vereadores. Já estive em outras oportunidades
inaugurando escolas dignas, são quatro na região de Peritoró, estivemos
inaugurando na zona rural essas escolas que têm mudado e muito a
vida e a necessidade de se ter uma escola decente na zona rural dos
municípios. Estive também lá olhando as reformas de escolas estaduais
e o Farol da Educação. Eu me lembro que como Deputado o Padre
Josias sempre me reclamava, sempre me pedia para que essas obras
tivessem sido feitas num curto prazo de tempo, e foram, e digo aqui
porque muitas e muitas vezes tivemos nos telejornais a mostra de uma
Peritoró com problemas, principalmente na educação quando foi
mostrada a escola num povoado, hoje já feita a escola digna nesse
povoado, a delegacia com problema na cidade de Peritoró também foi
parte de noticiários estaduais e até nacionais e hoje as duas obras
contempladas com reformas, na realidade uma reforma no mercado e
também a Delegacia construída por inteiro fizeram com que Peritoró
saísse desse noticiário nefasto e passasse a presenciar pela comunidade,
já que depois quando feito essas obras dificilmente as rádios e as TVs
vão comunicar a população que essas obras chegaram ao final e serão
concluídas. O que ficou faltando na cidade que ainda é uma reclamação
da população, do padre Josias, de seus vereadores, das suas lideranças
e a questão da rodoviária. Nós sabemos que Peritoró é um cruzamento
de duas BRs, a 135 e a 316. Além de ser interligadas por MAs que
chegam às cidade de Coroatá, a cidade de Vargem Grande a MA-020.
Nós temos ali um entroncamento com um sem número de serviços e
negócios propiciados pela população da cidade de Peritoró. Nós temos
um cruzamento que leva centenas de pessoas não só para várias cidades
do Estado do Maranhão, mas para várias cidades de outros Estados
fazendo com que Peritoró seja um dos maiores entrepostos na região e
um dos maiores do Maranhão. Sabendo disso o Prefeito Josias tem
pedido para que se faça uma rodoviária mais moderna, mais
aconchegante que tenha qualidade no atendimento, que tenha melhoria
nos serviços públicos para que toda essa população, para que todas
essas pessoas que precisam deste entreposto para fazer a locomoção
para outras cidades, para outros Estados tenham conforto necessário
para passar pela cidade de Peritoró. Portanto, quero aqui parabenizar
o Prefeito Josias, o Governador Flávio Dino, o Secretário Felipe
Camarão, o Secretário de Agricultura Familiar, que estava lá, o Secretário
Jefferson Portela por tão importantes obras que foram algum tempo
contestadas por conta dos problemas que tinham, um da escola, uma
questão também da delegacia. E Peritoró, assim, avança e consegue, em
curto prazo de tempo, realizar obras importantes para a população,
obras importantes para as comunidades, não só as que vivem em torno,
mas aquelas que fazem de Peritoró o entreposto de Peritoró local,
onde se possa fazer a sua estada por curto período de tempo ou por
mais tempo para que se chegue a outras localidades. Eu queria aqui
deixar bem claro o carinho, o afeto das pessoas lá no mercado público
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de Independência, onde eu passei boa parte do tempo, onde eu conversei
bastante com várias pessoas que estavam lá. A população sorridente,
alegre, festiva de Peritoró, sabendo da finalidade que é um mercado
público decente, mais higienizado e onde possa ser comercializado
cem números de negócios e serviços por conta da população local.
Portanto eu quero aqui agradecer o carinho, o afeto da população lá da
comunidade do povoado de Independência, que me tratou tão bem. Eu
e o padre Josias ficamos lá ainda por mais uma hora e meia conversando
com a população. E mostrou que a população está feliz, está
agradecendo a esse tão importante equipamento público que foi
inaugurado lá no povoado Independência na cidade de Peritoró.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos Florêncio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente senhoras e senhores deputados,
ontem, em Bacabal, foi um dia de inauguração de mais uma escola.
Dessa vez a Escola Urbano Santos, uma das mais antigas do nosso
município. E aí quero aqui parabenizar o Prefeito Zé Vieira e a Secretária
Érica que tem dado, que tem feito um trabalho importante na nossa
cidade com relação às reformas das escolas. E aquela escola que anos
atrás era taxada como uma escola discriminada, uma escola com bastante
problema, depois que o Jenilson que é o seu atual diretor assumiu, deu
uma dinâmica importante para aquela escola. E hoje tem se tornado
uma escola bastante interessante. Mas também, Senhor Presidente, o
Deputado Roberto Costa ontem fez uma denúncia. Eu acho que uma
denúncia pertinente ao povo de Bacabal, porque realmente lá há
aproximadamente quinhentas casas em fase final de acabamento. E
realmente são uma grande necessidade do nosso município aquelas
habitações. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para reiterar
de que nós estamos atentos também àquela situação daquela obra no
município de Bacabal. Ainda em fevereiro de 2017, a Secretária Fábia,
na Secretaria de Ação Social, mandou um e-mail e aqui está a
documentação para provar este e-mail, cobrando da Caixa Econômica
que houvesse um entendimento para que ocorresse a conclusão daquelas
obras lá em Bacabal. Em resposta a este e-mail, a Caixa Econômica
também mandou um e-mail para Prefeitura Municipal de Bacabal
alegando os motivos pelos quais as obras estavam paralisadas. E claro
que a gente sabe que dentro dessas obras públicas acontecem esses
problemas com as construtoras e houve realmente por parte da Caixa
Econômica colocar a situação de entrar em distrato e fazer novas
licitações. Esse trâmite aí ocorreu durante este ano e agora no começo
deste ano, mais uma vez, a Secretária preocupada também com a entrega
dessas casas, que é extremamente importante para nossa cidade, mais
uma vez, cobrou agora em fevereiro, também com e-mails para
comprovar esta situação, por fim, recebemos mais um e-mail da Caixa
Econômica dizendo que estavam sendo feitos, isso em fevereiro deste
ano, dizendo que o distrato já estava feito, que estava abrindo para
novas empresas e que, no máximo, em 90 dias, começariam as obras no
Residencial José Lisboa I e II. Isso mostra que a Prefeitura, em nenhum
momento, o Prefeito Zé Vieira e o município negligenciaram o seu
papel de cobrar e de fiscalizar, em nenhum momento, a prefeitura e o
prefeito e o município deixaram de cobrar e também e saber da
importância que é aquela casa. Por fim, ontem, mais um e-mail colocado
da Caixa Econômica para o município de Bacabal e esse eu gostaria de
ler, embora o nosso nobre Deputado Roberto disse que, em 15 dias, 20
dias, estariam começando as obras, nós recebemos um e-mail, ontem,
mandaram um e-mail alguns dias atrás dizendo que em 60 a 90 dias
estariam sendo feitas a sobras e, por mais uma vez, eles pedem esse
mesmo prazo: informamos que a previsão de retomada das obras
será em 30 a 40 dias, pois as construtoras estão em fase de distrato
com outro empreendimento para dar continuidade nas obras de José
Lisboa 1 e 2, qualquer alteração entraremos em contato e nos
colocamos à disposição de outras informações que se fizerem
necessárias. Gostaria de engrossar a voz do Deputado Roberto Costa

no sentido de cobrarmos realmente da Caixa Econômica que tem
negligenciado há mais de um ano e meio, jamais poderíamos estar
cobrando, fazendo cobrança ao município de Bacabal, mas à Caixa
Econômica que já tem a responsabilidade de dar condução naquela
obra. Engrosso a minha voz a sua, Deputado, no sentido de cobrarmos
do superintendente e da gerência de Habitação da Caixa, no sentido de
apressar. E pelo visto, Deputado, a Caixa Econômica, não sei nem
quem indicou a Superintendência de Bacabal, não sei nem quem indicou
a Presidência da Caixa Econômica no país, mas tem negligenciado as
construções do Residencial José Lisboa I e II. Por isso, somando a
minha voz a sua voz, temos que cobrar da Caixa Econômica a
responsabilidade por tanto tempo com obras paradas e não tomar uma
atitude nesse sentido. Então, mais uma vez, dizer que Bacabal e o seu
prefeito e o município de Bacabal estão atentos a tudo o que acontece
na nossa cidade. Minha voz está aqui não somente para defender o
município, mas cobrar obras importantes para o nosso município como
é a conclusão daquele residencial José Lisboa I e II. Porque nós sabemos
a carência e a necessidade de habitação que o nosso município tem.
Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor presidente, eu venho aqui até passar algumas informações aqui
para o nobre Deputado Carlinhos Florêncio, que ontem, no meu
discurso, nós fizemos uma prestação de contas a respeito do nosso
trabalho na cidade de Bacabal, inclusive junto com o Senador João
Alberto. E quando nós falamos a respeito do Programa Minha Casa
Minha Vida, Deputado Alexandre, que tem 500 casas com 90% delas
feitas, faltando apenas 10% para se terminar. E esta obra está parada
há quase dois anos. Quando eu cobrei do prefeito a falta de, digamos
assim, vontade do Prefeito Zé Vieira em resolver o problema da
população, exatamente porque ele está com a liminar que garante ele
como prefeito da cidade. Ele tem que assumir as responsabilidades. E
eu quero dizer ao Deputado Carlinhos que a cobrança que eu fiz e a
resposta que ele deu aqui é porque nós precisamos em Bacabal de um
prefeito que ande na cidade. Não se administra uma cidade como Bacabal
por e-mail. “Ah não porque a secretária tal mandou um e-mail para a
Caixa Econômica, porque a secretária tal mandou o e-mail”. A gente
não manda e-mail. O Prefeito tem que fazer como eu faço, andar nas
ruas e conhecer lá o residencial, ver a situação das casas, sair daqui e ir
a Brasília falar com o Ministro das Cidades. Fazer como eu fiz, falar
com o vice-presidente nacional da Caixa, cobrando uma posição da
Caixa para resolver os problemas das casas. Porque afeta diretamente
o povo da cidade de Bacabal que não tem casa e não tem moradia. E
temos um conjunto residencial com 500 casas que está praticamente
entregue aos matos, é isso que nós estamos cobrando. O que nós
fizemos foi exatamente ir in loco, andando nas ruas, mesmo que as ruas
estejam esburacadas, mas é preciso que a gente ande para ver a situação
da cidade. E o que nós cobramos do Prefeito Zé Vieira foi exatamente
isso, porque ele não anda nas ruas, ele não anda nos bairros, inclusive
ontem na própria inauguração de uma escola ele nem comparecer
compareceu. Então, o que nós queremos, inclusive quero pedir aqui
que o Deputado Carlinhos está se colocando à disposição, para que a
gente possa ajudar, inclusive, Deputado Carlinhos, o conjunto Terra
do Sol, que está só buraco e lama. Então, vamos ajudar o Terra do Sol
a resolver aquele problema de buraco e lama porque a população não
aguenta mais, é um sofrimento só. O senhor dá uma grande contribuição
se conseguir já junto ao Prefeito Zé Vieira, achar o Prefeito Zé Vieira,
para levar ele na Terra do Sol para ele conhecer o que é a Terra do Sol
hoje, que sofrimento é aquele, não tenho dúvidas, inclusive do seu
interesse em resolver o problema, mas o que nós cobramos hoje é
porque a cidade está abandonada, por onde se anda é buraco e o prefeito
não aparece, sei que o senhor anda na cidade, mas prefeito em Bacabal
hoje não existe. Mas eu quero dizer que eu também, aceito inclusive a
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sua ajuda, para que a gente possa estar resolvendo os outros problemas
de Bacabal, agora esse da Caixa Econômica, Deputado Carlinhos, fique
tranquilo, porque está resolvido com a ajuda do Senador João Alberto,
essa questão de e-mail, nós somos ainda do tempo do e-mail, mas eu
não quero saber de e-mail, eu quero saber de solução e solução o senhor
sabe como é, Carlinhos? É assinando o documento do distrato que já
estamos assinando hoje, Deputado Carlinhos. Mas quero que V. Exa.
compartilhe dessa luta nossa porque vai ser uma vitória não do
Deputado Roberto Costa, não do Senador João Alberto, vai ser uma
vitória do povo de Bacabal, porque Bacabal, em Bacabal, existe um
dos maiores déficits habitacionais e é um grande absurdo termos 500
casas quase prontas sem ter ninguém dentro das casas, sem ninguém
morar, onde o povo tanto precisa de casa. Mas, com a ajuda de Deus,
com a ajuda do povo de Bacabal, e da Caixa Econômica que já cobramos
agora de uma forma muito firme, o problema está resolvido e as obras
serão iniciadas, concluídas para entregarmos as casas a quem de direito,
ao povo de Bacabal.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Me parece que foi feito um acordo de inversão de pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu queria consultar os líderes para que nós apreciássemos o
Requerimento de urgência relativo a um Projeto de Lei Complementar
do TJ, Requerimento de urgência, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, e, em seguida, nós vamos apreciar o restante da Ordem do
Dia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – É a do TJ agora,
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, Deputado César, vou só ouvir aqui a manifestação dos
líderes. Com o consentimento dos líderes: Requerimento n.º 93/18, de
autoria do Deputado Neto Evangelista. (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Também mediante acordo, vamos apreciar o Requerimento n.º 200/18,
do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica
convocada uma sessão extraordinária. Requerimento n.º 214/18, de
autoria do Deputado Roberto Costa. (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Resolução, também mediante acordo, Projeto de Resolução
Legislativa n.º 007/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa. (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. A matéria vai para segundo turno. Também o
Projeto de Resolução Legislativa n.º 013/2018, de autoria do Deputado
Roberto Costa. (lê). Com parecer favorável da Comissão de Constituição
e Justiça emitido pelo Deputado Carlinhos Florêncio. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, o projeto, o requerimento que eu dei
entrada eu queria ver a possiblidade de V. Exa., de ainda ser apreciado
nesta sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Requerimento já foi apreciado, o Projeto. Mediante a
concordância dos líderes, eu vou suspender a Sessão, para que nós
possamos emitir os Pareceres do Projeto de Lei Complementar do
Tribunal de Justiça e dos Projetos de Resolução Legislativa dos
Deputados Roberto Costa e Wellington do Curso. Logo em seguida,
retornaremos a Ordem do Dia normal. Peço aos Deputados que
observem que, logo em seguida, vamos retomar a Ordem do Dia, que
ela não concluiu, que permaneçam em plenário, aqueles que assim o
desejarem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Projeto de Lei Complementar do Tribunal
de Justiça. Com a palavra, o Deputado Edivaldo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei Complementar n.º 003/2018, de autoria do
Poder Judiciário, foi aprovado por unanimidade no âmbito desta
comissão, devolvo a palavra a V. Exa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, de
autoria do Poder Judiciário. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 027/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º 030, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, concede Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís
Roberto Barroso. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Sousa.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, qual o projeto de lei que vai agora para...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa, agora nós vamos retornar à Ordem do Dia,
do início. O 1º projeto a ser apreciado é o Projeto de Lei 063, de autoria
do Poder Executivo.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu quero pedir
verificação de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, Deputado Sousa. Peço que zere o painel e os
deputados que assim desejarem e deputadas, confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre.
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O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA

(Questão de Ordem) - Eu sei até que nós já tivemos a votação desse
Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, e eu gostaria de saber se ainda é possível eu subscrever esse
requerimento que já foi aprovado, inclusive ele já esteve aqui o
consentimento sobre esse meu pedido. Eu queria então a aquiescência
da Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre, eu vou pedir que conste na Ata o seu
pronunciamento, ratificando o requerimento do Deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Deputado Edilázio também, Presidente Othelino, o Deputado
Wellington já autorizou também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Da mesma forma, o Deputado Edilázio com a permissão do
Deputado Wellington do Curso. Registro as presenças dos Vereadores
de Zé Doca, Ennio, Cimar, Rogério, Edimar Simplício, além do doutor
Léo, advogado. A pedido do Deputado Josimar de Maranhãozinho.
Senhores deputados, os deputados presentes que queiram registrar
suas presenças, o painel está liberado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - PV em
obstrução, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Bloco Independente, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, gostaria apenas de registrar a presença
na galeria do pessoal dos agentes de saúde em nome da Conceição
Pimenta, que está na galeria. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Feito o registro, Deputado Adriano. Projeto de Lei a quórum
para deliberar. Projeto de Lei n.º 063/2018, de autoria do Poder Executivo,
que autoriza o Poder Executivo o contrato de empréstimo junto ao
CAF. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai para segundo turno.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (Questão de
Ordem) – Vou falar na tribuna mesmo, muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 030/2018, de autoria do Poder Executivo,
que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de concessão e uso
oneroso de áreas de terras e edificações denominado Parque
Independência. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Com os votos contrários da

Deputada Andrea, do Deputado Wellington do Curso. Projeto de Lei
n.º 140/2016, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho. (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n.º 065/2016, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa n.º
014/2016, do Deputado Edilázio Júnior. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 022/2018, de autoria
do Deputado Othelino Neto. (lê). Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
A matéria vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Senhores Deputados, Requerimento n.º 176/2018, de autoria dos
Deputados Rafael Leitoa e Rogério Cafeteira. (lê). Esse projeto já foi
votado em primeiro turno. Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 186/2018, de autoria da Deputada Andrea Murad.
(lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para encaminhar o Bloco Unidos pelo Maranhão pela
rejeição do Requerimento da Deputada e que dessa forma que fiquem
de pé na hora da votação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, só para encaminhar pela Liderança do
Governo pela rejeição do Requerimento e dizer também que as medidas
cabíveis nesse caso, para que seja elucidada a questão dos memorandos,
já foram tomadas.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) – É só fazendo eco à palavra do Deputado Rogério Cafeteira.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andréa, está em votação já. Peço atenção de todos,
nós vamos votar, pode encaminhar daí.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não
é nenhuma novidade que Vossas Excelências irão votar contra o
requerimento de convocação do Secretário Jefferson Portela, mas diante
de tudo que tenha acontecido no Maranhão, do escândalo todo que
ocorreu, eu quero saber se V. Exas. não têm curiosidade de ouvir o
Secretário Jefferson Portela, se V. Exas. acham que o Secretário Jefferson
Portela não deve vir a esta Casa prestar informações a Vossas
Excelências? Eu quero saber o que Vossas Excelências acham que fazem
nesta Casa? Eu quero saber o que Vossas Excelências acham porque
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foram eleitos pelo povo. Porque eu não consigo acreditar que diante
desse escândalo na segurança pública com pedido de intervenção Vossas
Excelências acham que o Secretário Jefferson Portela não tem que dar
esclarecimentos, esta Assembleia choca. O Governador Flávio Dino
apenas está mostrando o que fez, comprovando, colocando a sua base
para votar contra o requerimento para um secretário vir aqui, que
poderia dar as informações e pronto. Mas como tem o que temer, age
dessa maneira. É vergonhoso. Esta Assembleia é vergonhosa. Esta
Assembleia não exerce o seu papel. E depois vão dizer: “A Deputada
Andrea é muito dura. A Deputada Andrea é muito dura com seus
colegas”. Mas vocês não foram eleitos pelo Governador Flávio Dino.
Vocês foram eleitos pelo povo. E ficarem obedientes dessa forma só
tira o valor de cada um de vocês. O que é mais triste. Quero lembrar a
vocês que quando o meu pai, Ricardo Murad, ex-secretário, foi
convidado a vir a esta Assembleia, ele veio e passou horas e horas
tirando as dúvidas dos parlamentares. Então não adianta dizer: Ah se
fosse contigo. Se fosse comigo, na minha família já aconteceu. Meu pai
era deputado, ex-secretário, veio e passou horas e tirou as dúvidas de
cada deputado. O problema é que realmente o Secretário Jefferson
Portela não tem o que falar. O Governador se meteu, se meteu, não. Ele
é a cabeça dessa obra criminosa que aconteceu agora esse escândalo,
Deputado Rafael Leitoa. A obra é dele. A mando dele.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, só uma dúvida. Neste momento a deputada pode encaminhar
ou pode discutir?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só encaminhando a votação. Não cabe aparte.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - V. Ex.ª
não entendeu. É que está sendo discutido o tema e não feito o
encaminhamento.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Então,
Senhor Presidente, é complicado, porque eu vou falar. Para mim, não
altera eu falar daqui ou da tribuna. E da tribuna para mim é até melhor.
Eu prefiro até falar da tribuna mesmo, porque eu acho que lá é meu
lugar mesmo para falar para V. Ex.ªs. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A discussão está encerrada, Deputado Neto. Em votação o
Requerimento da Deputada Andrea. Os Deputados que aprovam a
convocação do Secretário permaneçam como estão e os que forem ficar
contrários queiram ficar de pé. Requerimento rejeitado com os votos
contrários da Deputada Andrea, que é autora, Deputado Alexandre,
Deputado Sousa, Deputado Adriano, Deputado Edilázio. Requerimento
n.º 180/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Questão de
Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
- Presidente, o Deputado não está presente. Peço que retire.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo a favor do Requerimento da Deputada Andréa também, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre que a Deputada Nina Melo aprovou o
Requerimento da Deputada Andrea.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
- O Deputado Wellington não está em plenário. Pediu para que não
fosse votado o Requerimento agora.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – A presença do Deputado Wellington consta em plenário,
Presidente. A gente só abre a Ordem do Dia quando o Deputado está
presente no plenário. Eu acho que o que está registrando aqui desde o
início que o painel eletrônico foi instalado é a presença no painel.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Mas ele está
aqui presente?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ele se retirou
do plenário, porque está aqui presente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Então, manda
tirar a presença dele, já que ele não está presente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, o Deputado Sousa apenas
registrou uma vontade do Deputado Wellington, tão somente isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há necessidade de polêmica em torno desse assunto. Se
o Deputado não está presente, nós vamos colocar o requerimento para
ser apreciado na sessão de amanhã. Requerimento n.º 190/2018, de
autoria da Deputada Andréa Murad (lê). Não há oradores inscritos
para discutir.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, quero encaminhar pela liderança
no mesmo sentido do anterior da Deputada, no sentido da rejeição, até
porque, veja bem, e tem sido usado, inclusive por ela e pelos meios de
comunicação alinhados à Oposição, todas as informações trazidas até
agora são advindas da sindicância aberta para que seja apurada, então
tem a sindicância que está funcionando tanto que já foram revelados
alguns fatos novos, até me causa espécie porque eles têm, a Oposição
tem esse conteúdo antes que nós saibamos, da base do Governo, e a
gente já lê pelos blogs e meios de imprensa alinhados à Oposição e
também pelo Ministério Público Eleitoral. Eu acho que, com todo o
respeito que eu tenho à Deputada Andrea, eu fui eleito para legislar e
fiscalizar, mas a época do palanque eleitoral será só em outubro e aí, de
maneira nenhuma, eu posso permitir que se transforme a tribuna da
Assembleia em palanque eleitoral antecipado. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

 A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andrea.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Eu sempre tive o comportamento que eu estou tendo hoje
e é o comportamento que eu tenho desde o primeiro dia que eu cheguei
aqui. Então, eu acho que isso não lhe causa estranheza nenhuma o meu
comportamento de cobrar, porque eu acho que o papel do Deputado,
infelizmente, não é só de legislar, entendeu, Deputado Rogério. E eu
acho que se, eu acho sinceramente que V. Exas. acharem que o Coronel
Zózimo, o Secretário Jefferson Portela, diante disso tudo não merece
explicação ou dar informações aos Deputados é porque vocês acham
então realmente que o mandato de vocês não vale de nada, o meu vale
e é por isso que eu gostaria muito que eles viessem aqui para tirar as
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informações, não só minhas, as dúvidas não só minhas, mas do
Maranhão inteiro que está chocado e perplexo com o que o Governador
Flávio Dino fez aqui, está fazendo aqui no Maranhão, com a polícia do
Maranhão. Obrigada a todos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu queria encaminhar aqui pelo PV/PSD.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. pode encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, quando surgiu essa questão de fichar
adversários, de espionar quem poderia causar embaraços às eleições
vindouras, o Governador Flávio Dino junto com sua mídia correu em
dizer que aquilo era obra da Oposição, que aquilo tudo tinha o dedo até
da ex-governadora Roseana, uma vez que o primeiro documento que
vazou era de um tenente coronel que havia sido promovido no final do
governo da ex-governadora Roseana Sarney. Aí quando vem à tona que
quem estava comandando tudo isso, quem era o coordenador político
militar era um ex-candidato do PCdoB, essa mesma mídia que acusou
se silencia. A corporação está proibida de dar entrevista, os tenentes
coronéis, os coronéis estão proibidos de se manifestarem. Agora
imaginem uma sindicância que será feita por quem tem interesse, uma
sindicância que vem sendo feita por coronéis que estão até infiltrados
em grupos de WhatsApp para saber o que o policial militar anda
falando de A ou de B. O mínimo que nós poderíamos fazer aqui, Senhor
Presidente, nesta Casa, era dar voz à Polícia Militar, era dar voz a
esses oficiais que forma chamados de 5º Escalão pelo Governador, que
desrespeitou a briosa. Então nós aqui nesta Casa, por ser uma Casa
política deveríamos, sim, ouvir. E quando o líder do Governo fala que
vai politizar os policiais militares aqui. Ora, aqui o Governo tem uma
ampla maioria, então eles iam ter uma defesa muito maior, iam ter uma
blindagem muito maior do que a oposição aqui, que é em número
reduzido. Então nós deveríamos fazer o nosso papel como Casa do
Povo e dar voz a esses oficiais para que pudessem aqui esclarecer as
dúvidas que todos nós temos desse escândalo nacional que manchou a
biografia que já vem sendo manchada deste Governador, que pouco
vem fazendo pelo Estado do Maranhão. Senhor Presidente, aqui eu
peço que nós aprovemos esse Requerimento da Deputada Andréa
Murad.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu peço só que V. Exa. seja objetivo na Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem)
– Complementando aqui o que Deputado Edilázio está falando, quero
saber quem vai ter acesso, como a deputada está pedindo aqui no
Requerimento, a essa sindicância. Como é que está sendo tratada, haja
vista que já existia e foi descoberto um documento para monitorar e
perseguir os adversários que fazem oposição ao Governo. Então fizeram
uma sindicância dessa própria polícia, que a gente também não vai ter
acesso. E a punição em cima desses policiais está sendo colocada
agora. A gente trouxe para esta Casa, a Assembleia, para mostrar para
a população em geral como a Deputada Andrea falou ao meu querido
Rogério Cafeteira. Porque a gente foi eleito para mostrar e demonstrar
aos nossos eleitores a clareza e a transparência do que está acontecendo.
Então essa sindicância dessa polícia política de Flávio Dino não vai ser
exposta pelo Estado do Maranhão. Ninguém vai saber o que vai se
passar. Vai ser montado lá, como Deputado Edilázio está dizendo,

alguma coisa dentro do próprio Governo que não seja esclarecido à
sociedade que tanto clama por transparência.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, para
encaminhar pelo Bloco Independente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max, V. Exa. pode encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Muito obrigado, Presidente. Presidente, eu entendo que esta
é uma grande oportunidade para nós esclarecermos essa questão, que
realmente merece informações precisas. É grave o que surgiu na
imprensa de informes internos da Polícia Militar designando policiais
para coletar informações de adversários políticos de prefeitos e do
governo estadual. Isso tem um nome. Isso é espionagem, arapongagem.
Isso é um crime eleitoral e um crime contra a cidadania. E cabe a esta
Casa, que defende a democracia, esclarecer esse assunto. Até porque,
pelo que já foi vazado pela imprensa, os oficiais que assinaram os
ofícios, pelos depoimentos dos inquéritos que já foram vazados, eles
cumpriam ordem. Então a própria direção da Polícia Militar, não os
oficiais, não os policiais militares, mas a direção da Polícia Militar é
alvo de suspeição. E eu entendo que o Secretário de Segurança, que já
se mostrou várias vezes disposto a fazer esclarecimentos na imprensa
de outros assuntos e tem feito isso com ênfase, defendendo seus pontos
de vista, se ele vier a esta Casa, eu tenho certeza que ele será tratado de
maneira lhanesca, com todo o respeito que merece uma autoridade. E
será oportunidade de o Governo, por meio de seu Secretário de
Segurança, explicar esses fatos que são gravíssimos ao processo eleitoral,
um gravíssimo atento contra a democracia. E dessa maneira, com
esclarecimento da autoridade que comanda a Polícia Militar também, é
o momento de se colocar isso em pratos limpos essa questão, de se
esclarecer definitivamente. Querer tirar a legitimidade da Assembleia,
de nós deputados que fomos eleitos pelo povo, de esclarecer uma
questão dessa monta, é diminuir esta Casa. Então, Senhor Presidente,
Senhores Deputados, essa questão, inclusive eu acho que é a
oportunidade do próprio Governo apresentar aos Deputados que
representam o povo o que, de fato, ocorreu, quais são as providências
que estão sendo tomadas. Então, quem tem mais informações do que o
próprio comandante do sistema de segurança? Então, Senhores
Deputados, eu peço a Vossas Excelências que aprovem este
requerimento que é a oportunidade que o Governo tem, que o Secretário
de Segurança tem, que eu tenho certeza de que será tratado de maneira
respeitosa nesta Casa, de esclarecer esses fatos. Porque se não for
aprovado esse requerimento, vai ficar parecendo que o Governo não
tem interesse de esclarecer os fatos, o que é muito mais grave até do
que o que já foi divulgado pela imprensa. Por isso que eu faço um apelo
a todos os deputados para que nós aprovemos esse requerimento, que
é importante para o Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, em votação. Peço a atenção de todos,
nós vamos votar neste momento o requerimento que convoca, que
pede a convocação do Comandante da Polícia Militar. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão e os que forem contrários queiram
ficar de pé. Rejeitado o requerimento com os votos contrários dos
Deputados Edilázio Júnior, Andrea Murad, Nina Melo, Max Barros,
Alexandre Almeida, Wellington do Curso, Adriano Sarney, são esses.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério, pois não.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Sousa
Neto também.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em seguida.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - O nobre Deputado Wellington do Curso nos brinda aqui
novamente com sua presença em plenário e aí eu queria saber se não
era possível que a gente fizesse logo a votação do Requerimento do
Deputado número 180/2018, já que ele está presente, nós estamos na
sessão, eu acho se há alguma coisa no Regimento que impeça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há impedimento regimental, mas já tem uma Questão de
Ordem do Deputado Sousa Neto, em seguida, eu me posicionarei.
Podemos apreciar o Requerimento. Vamos apreciar. Requerimento n.º
180/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, uma mudança na ordem da pauta
necessitaria de um acordo de líderes, houve o Requerimento do
Deputado Rogério, mas para ser aprovado ou o plenário tem que
aprovar a alteração da pauta, da ordem da pauta ou então acordo de
líderes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max, ocorre que o Requerimento ele está na Ordem
do Dia, apenas no momento da sua apreciação o Deputado Wellington
não estava em plenário e esta Presidência decidiu colocar na sessão de
amanhã. Ocorre que nós ainda estamos na Ordem do Dia e o Deputado
já está presente e não se manifestou em contrário, então nós podemos
apreciar.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Então, vamos.
Só se ele concordar porque ele não estava na hora, só se ele concordar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Deputado Max Barros, muito obrigado pela
defesa como líder nato que V. Exa. é muito obrigado pela defesa, mas,
Deputado Edilázio, a votação hoje ou a votação amanhã é a mesma
coisa, nada mais é do que a falta de transparência da base do Governo
nesta Casa em não aprovar os requerimentos que mostram para a
sociedade e para a população que é um governo que perdeu a diálogo.
Hoje é só monólogo. É um governo que não tem transparência. E da
mesma forma vamos apreciar agora, então. E aí votamos e solicitamos
pelo encaminhamento da apreciação e votação do projeto, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação, com a concordância do autor. Senhores deputados,
vamos apreciar agora, peço a atenção de todos e todas, o requerimento
do Deputado Wellington, que requer que seja encaminhado o expediente
ao Senhor Presidente da República Michel Temer, no sentido de efetivar
medidas para decretar a intervenção federal no Estado do Maranhão.
Os deputados que forem favoráveis ao requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Eu pediria só para encaminhar rapidamente. Eu acho que
não pode uma Casa... Encaminhar pela rejeição obviamente. Não pode
uma Casa dessas, democrática, votar a favor de uma intervenção federal
aqui. Não existe nenhum pré-requisito preenchido para que haja uma
intervenção federal no Maranhão. Isso aí seria completamente
antidemocrático, uma tomada pela força do Poder legitimamente eleito

pelo povo. Isso é simplesmente um absurdo. Eu, assim, com todo o
respeito, esse requerimento é um absurdo. E eu encaminho pela rejeição,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) – Eu não sei se estou na Assembleia Legislativa ou se já estou
vendo acontecimentos apocalípticos aqui nesta cidade, aqui no
Maranhão, porque é impressionante. Meu irmão pedir intervenção
federal já é um pouquinho demais. O pessoal não sabe o que é uma
intervenção federal, não tem noção do que é isso. Mas, enfim, nós
estamos num local democrático. A Casa vai votar SIM ou NÃO.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, em votação. Deputados que forem
favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os que forem
contrários queiram ficar de pé. Requerimento rejeitado com os votos
contrários dos Deputados Edilazio Júnior, Andrea Murad, Nina Melo,
Wellington do Curso, Sousa Neto e Adriano Sarney. Requerimento n.º
192/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(Questão de Ordem) – Presidente, eu acompanhei o voto a favor do
requerimento do Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado, eu peço que conste na Ata que o Deputado
Alexandre votou favorável ao requerimento do Deputado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) – Presidente, registre que eu votei contra. “Fora Temer”.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre o voto contrário do Deputado Bira.
Requerimento n.º 192/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Eu solicito que nesta mesma sessão seja apreciado logo o projeto de
lei que ora aprovamos em regime de urgência. O Projeto de Lei 081/
2018, que trata do reajuste dos servidores daqui da Assembleia
Legislativa, “fora Temer”, Bira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção, nós, ao final da ordem do dia,
apreciaremos o projeto de lei que trata do reajuste dos servidores da
nossa Casa, aqui da Assembleia. Podemos analisar? Não há nenhuma
objeção? Em seguida faremos a apreciação. Requerimento de autoria
do Deputado Sérgio Frota. O Deputado está ausente, assim como o
Requerimento n.º 195/2018. Requerimento n.º 196/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo. (lê). Requerimento seguinte também se
trata de congratulações ao município de Riachão pela passagem do seu
183º aniversário. Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os Requerimentos
n.º 196 e 197/2018. Requerimento n.º 198/2018, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim. O Deputado está ausente. Requerimento n.º 199/
2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 203/2018, de autoria do Deputado
Sérgio Frota. Ausente, fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 204/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
(lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam,
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permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 205/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento
n.º 201/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto. (lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Gostaria de subscrever, se assim o autor permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está autorizado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio também. Todos estão autorizados, os
que desejarem. Registrar aqui que este Requerimento também foi
solicitado pelo Deputado Jota Pinto e está anexado ao requerimento
apresentado por mim que foi em razão de ter sido anteriormente
protocolado. Deferido. Requerimento n.º 202/2018, de autoria do
Deputado Othelino Neto, anexados os Requerimentos 208, 211 e 212/
2018, de autoria dos Deputados Wellington do Curso, Raimundo Cutrim
e Glalbert Cutrim. (lê). Deferido. Requerimento n.º 206/2018, de autoria
do Deputado Cabo Campos. (lê). Deferido. Requerimento n.º 207/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Deferido.
Requerimento n.º 209/2018, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho. (lê). Deferido. Senhores deputados, vamos apreciar
agora, com a permissão de todos os colegas, o Projeto de Lei n.º 081,
que concede reajuste do vencimento básico dos cargos efetivos do
quadro de pessoal daqui da Assembleia. Vamos ter que suspender a
sessão para que as comissões emitam rapidamente o parecer. E,
imediatamente, nós retomaremos a sessão e apreciaremos o Projeto de
Lei. E daremos seguimento aos outros itens da sessão. Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - O Projeto
081/2018, de autoria da Mesa Diretora foi aprovado por unanimidade
nas três comissões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam o
Projeto de Lei 081 permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção,
Deputado Sérgio Frota. O Deputado Sérgio Frota pediu aqui a Mesa
que apreciasse os dois requerimentos de autoria.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (Questão de
Ordem) – Exatamente, Presidente. Eu estava no gabinete e vim agora
havia requerimentos pendentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento n.º 194/2018, de autoria do Deputado Sérgio
Frota. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam

permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 195/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota, também de congratulações, desta
vez, à população do município de Pedreiras pela passagem do seu 98º
aniversário. Deputado Vinícius Louro pede para subscrever o
Requerimento. Deputado Sérgio Frota, V. Exa. autoriza?

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Claro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 203/2018,
solicitando que seja submetido em regime de urgência para discussão e
votação, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa 028, de
sua autoria. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Sérgio Frota, todos os
itens da pauta de sua autoria foram apreciados.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Agradeço,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de Quarta-
feira, 9 de maio: Requerimento n.º 215/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max. Bloco PVPEN. Bloco
Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já passou o Grande Expediente. V. Exa. pode utilizar o tempo
do Bloco, que são 35 minutos, é até maior. Muito obrigado. Deputado
Rogério Cafeteira, por 35 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Antes de mais nada, Senhor Presidente, depois desse
fato ocorrido agora, espero que a Oposição jamais reclame de
cerceamento da palavra aqui. Estou atendendo um pedido seu, mas eu
estava inscrito no Grande Expediente. Então, Deputada Andrea, aqui
vale para todos. O regimento vale para todos os deputados,
independente de ser da base do Governo ou não. Senhor Presidente, eu
venho aqui para tratar de um assunto que teve muito em voga nesses
últimos tempos, que é a questão, Deputada Andrea, Deputado Vinicius,
de apreensão de veículos em blitz. O foco do Governo sempre foi e
sempre será a questão da segurança no trânsito. Então eu acho que hoje
é inadmissível que alguém seja contra uma blitz da Lei Seca. Porque
isso protege. Inclusive aqui eu tive provas disso numa reunião que fiz
com pessoas que sofreram acidentes e hoje tem sequelas, são
paraplégicos, tetraplégicos. E a grande maioria, Deputada Andrea, vítima
de acidentes de motos, onde eles mesmos se acidentaram e eles mesmos
foram as vítimas. E se tivesse havido uma fiscalização mais eficiente,
essa tragédia não aconteceria. Então visando isso e a grande discussão
que existe hoje e que existia na sociedade, nós diversas vezes discutimos
essa questão com o Governo do Estado e com o Governador Flávio
Dino, com a doutora Larissa. Porque o que diz o CBT? Se um veículo
é parado numa blitz, existe qualquer irregularidade, Deputada Andrea,
não existe outro caminho a não ser que seja cumprida a Legislação
Nacional de Trânsito, e diante desses fatos, mas da reclamação, eu
diria da sensibilidade do Governador Flávio Dino, Deputado Sousa, há
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o momento em que o país passa e para que não caia a pecha, não fique
esse discurso de alguns Deputados que nós, que o Governo do Estado
tinha um foco arrecadatório em cima dessas blitzes, o nosso foco
sempre foi a segurança no trânsito, então o Governador achou por bem
depois que fizemos um estudo legal dessa questão e foi baixado um
decreto que deve ser publicado hoje ou amanhã com o seguinte teor:
artigo 1º - o presente decreto determina a priorização da aplicação de
medidas educativas quando da atuação de autoridade estadual de trânsito
nos casos previstos na legislação federal. O que é isso? O artigo 267,
do CBT, ele permite que sejam aplicados penalidades não apenas de
multa, mas de advertência, é possível no 267 que seja dada uma
advertência antes de ser multado, esse condutor seria multado apenas
caso fosse reincidente, então o que quer dizer isso? Para multas leves
ou médias, a instrução que existe a partir de agora é que antes que seja
multado, ou seja, recolhido o veículo para que o proprietário do veículo
ou condutor seja advertido por escrito, no caso da questão do
recolhimento dos carros dos veículos, Deputado Sousa, ao pátio do
Detran, porque isso era uma discussão muito grande aqui de apreensão,
de retenção, é o que existia hoje, uma medida administrativa prevista
no CBT. Nesse caso, Deputada Andrea, vamos exemplificar, um
determinado condutor é parado numa blitz e apesar de não ter
consumido álcool, os documentos, ele está sem o licenciamento. O
CBT diz que o carro deve ser recolhido ao pátio do Detran, e nós
fazendo um estudo legal e vendo as possibilidades que existiam sem
que a gente pudesse ferir a lei, o Código Nacional de Trânsito, nós
também aplicaremos no primeiro momento uma advertência por escrito
e uma anotação prevendo um prazo para que esse carro seja regularizado
ou moto, o que quer dizer isso? Você parou numa blitz, Deputado
Max, você não havia consumido bebida alcoólica, mas estava com o
seu licenciamento atrasado, agora, antes era recolhido por um guincho,
levado para o pátio e aí só poderia ser retirado depois de pago todas as
multas e taxas e ainda o guincho e a estadia no pátio. Então, isso aí
realmente onerava muito a carga ao contribuinte. Então qual foi a
mudança? Nesse primeiro momento, vai ser feita uma advertência por
escrito prevendo naquele momento um prazo para que seja regularizado.
Caso ocorra futuramente alguma reincidência, aí, sim, Deputado Max.
E que essa reincidência possa ser obviamente comprovada no momento
da abordagem. Aí, sim, serão aplicadas as sanções já previstas, que é o
recolhimento do veículo. Mas hoje se você for parado, a partir de
agora, se você for parado em uma blitz, Deputado, você vai ter a
oportunidade de ter um prazo. O seu veiculo não será recolhido. Você
será notificado com um prazo para que possa regularizar.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Rogério, me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois
não, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) – É para
um esclarecimento maior. Em primeiro lugar, eu queria registrar um
avanço do Governo. E é isso que a gente espera nesta Casa. Nós
estamos aqui para criticar aquilo que a gente acha que está equivocado
e até elogiar aquilo que está certo. E um governo que avalia que pode
melhorar um projeto que sofreu críticas para mim tem mérito. É isso
que a gente espera em todas as críticas que nós fazemos aqui. O único
esclarecimento, eu já vejo um avanço positivo e quero até elogiar.
Agora eu quero saber o seguinte: nesse segundo momento em que é
recolhido, ele fica sujeito também a leilão?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Max, caso seja comprovada uma reincidência no caso das
infrações leves e médias, antes da questão do recolhimento do veículo,
nas infrações leves e médias, na primeira infração, você será advertido.
Se você for reincidente, aí, sim, será multado. No caso dos veículos que
sejam parados sem o licenciamento, nós iremos dar essa oportunidade
de regularização. Mas, posterior a isso, Deputado Max, aí já não é uma

questão apenas de boa vontade do Governo. Nós seremos obrigados a
agir da maneira que está previsto no CBT, não é? A do recolhimento.
Mas eu acredito, Deputado Max, é importante que a gente ressalte
aqui que desde o início do Governo Flávio Dino, desde 2015, todos os
anos, o Governo apresentou algum projeto, alguma possibilidade para
que facilitasse o pagamento dos impostos, não é? Do licenciamento,
eu acho que o mais emblemático foi o Moto Legal, onde ficaria por
cinquenta reais o licenciamento por um ano. Mas, mesmo assim, nós
sabemos que na questão de veículos maiores envolve um valor maior e
as dificuldades que passam agora. Então, a priori, numa reincidência
que seja, que possa ser, isso é importante, Deputado Max, que seja
comprovada, o agente público não pode chegar numa blitz sem uma
documentação e acusar a pessoa e dizer: olha, você é reincidente. Ele
tem que ter uma cópia da notificação feita anteriormente e ai, sim,
comprovar e aí aplicar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - O Regimento
não permite apartear duas vezes, mas se o presidente concordar...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Mas
eu permito, Senhor Presidente. Eu acho que a boa vontade do Presidente
vai prevalecer.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Rogério, de fato, ao longo do tempo, eu tenho feito várias
críticas a projetos do Governo, mas vim do meu gabinete, inclusive,
para parabenizar no momento que esse governo faz, não chamaria
recuo, mas reavalia essa questão, vim aqui para parabenizar não só o
governo como também todos os deputados, principalmente os
deputados de oposição que criticaram essa prática. O único senão, eu
vejo um avanço, no sentido de que se a pessoa está com um atraso de
IPVA primeiro ele ser notificado, dar um tempo para regularizar, acho
isso um avanço. Agora, em segundo momento, se ele tem o IPVA
atrasado o carro dele é recolhido, eu também concordo. Agora, se esse
carro depois de recolhido vai ser leiloado, aí continuo divergindo. Porque
acho que é um patrimônio, o valor do IPVA não corresponde ao valor
do carro ou da moto, então existem outros meios para poder conseguir
essa taxa, não por meio da alienação do carro. Eu vim, com toda a
sinceridade, vim para elogiar essa postura do governo e dos deputados
de oposição que criticavam essa prática. Eu já vejo e parabenizo por
esse avanço. Agora, mesmo em segundo momento eu concordo com o
recolhimento do carro, agora eu não concordo se é mantido o leilão do
carro. Eu queria só fazer essa colocação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Deputado Max, na verdade a questão do leilão não é regulamentada
por uma Lei Estadual, é uma Lei Federal. Mas acho que essa discussão
pode avançar para que, no mínimo, estenda um prazo maior para que
o contribuinte possa regularizar. Acho que em uma segunda etapa nós
podemos entrar nessa discussão também. Agora aqui só ressaltado que
isso é uma legislação federal, o estado do Maranhão apenas a cumpre.
E outra questão também que existia, deputado, que em casos de veículos
conduzidos, não pelo proprietário, mas por terceiros, se não houver
uma comprovação de notificação de roubo, o veículo não poderá também
ser apreendido.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Permita-me
um aparte, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Só
para destacar, Deputado Rogério, seu pronunciamento. Eu também
fiquei sabendo com relação ao Decreto, não é isso?



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2018 17
O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –

Exatamente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu também
fiquei sabendo hoje, acho que à medida que o governo adota, mas quero
destacar outra medida, que não sei se V. Ex.ª já destacou ou irá destacar
no seu pronunciamento, que é a questão do programa Moto Legal. Que
de dezembro até março, o Detran regularizou mais de 30 mil veículos,
30 mil motocicletas. Então uma média aí de praticamente quase 300
por dia. No programa Moto Legal, acredito, salvo engano, o IPVA
custaria aí R$ 50,00 dando acesso realmente a quem precisa da
motocicleta legalizada, aos trabalhadores que precisam dos seus
veículos, aos estudantes que muitas vezes estão iniciando sua carreira
de estudante, acadêmica ou de ensino médio, enfim, dando
oportunidade à legalização. Dizer também que a situação das Ciretrans
hoje, no estado do Maranhão, é completamente diferente. Hoje o Detran
é um órgão que funciona eminentemente com servidores efetivos, ou
seja, a lei é cumprida à risca. Nós temos ali uma série de Ciretrans em
que o quadro, 70% a 80% são de servidores efetivos. E o trabalho da
Doutora Larissa, que eu quero destacar também por ter a experiência
que ela tem acumulada no trânsito, reconhecida fora do nosso Estado
como uma excelente gestora, premiada pelo estado de São Paulo.
Recentemente foi convidada a palestrar no estado da Paraíba. Acredito
que o Detran faz uma boa gerência. Obviamente que tem situações
legais que o Estado tem que cumprir e era isso que estava vindo sendo
cumprido. Acredito que alguns outros Estados praticam mais ou menos
nesse sentido, mas a gente tem que analisar e perceber que se trata do
licenciamento, por completo, de taxas federais e quem regulamenta
trânsito e transporte é o CTB. Inclusive discutimos aqui, na época da
legalização do UBER, proposta por um colega a questão do UBER
Metropolitano e fui enfático que a gente não tinha competência para
legislar sobre aquilo, e de fato não tínhamos, tanto que o Congresso
Nacional legislou, porque a competência era do Congresso Nacional.
Mas quero destacar o seu pronunciamento e lhe dando parabéns pela
fala e, principalmente, por uma decisão que acredito que vai ajudar
ainda mais o contribuinte e o governo com relação a esse tipo de
situação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado, agradeço pelo aparte. E só para reiterar que foi o que eu
havia dito, que o programa Moto Legal seria o carro-chefe dessas
ações que o governo implementou para facilitar que o contribuinte
pudesse regularizar a sua documentação. A documentação dos seus
veículos. Então para encerrar, Senhor Presidente, eu agradeço aqui os
apartes dos colegas e trago essa notícia a público e, a partir de agora, os
carros que sejam parados sem o licenciamento, em uma primeira vez,
serão apenas advertidos por escrito e com uma previsão para que seja
regularizado. Importante dizer que as blitzes contra o uso de álcool na
direção, permanecerão. E acho que isso é uma unanimidade, a
importância que ela tem, Deputado Sousa, que ela é positiva. Só não
haverá mais essa questão, essa discussão se ela era uma questão para,
como muitos acusaram, arrecadatória, nós vamos agora de forma muito
prática mostrar que é uma questão educativa e de segurança. O
direcionamento que o Governo do Estado dá agora é que a gente faça
uma política de trânsito, uma política educativa. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada
Andréa Murad, declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e  Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (a): Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Hemetério Weba, Professor Marco Aurélio,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota e Valéria Macedo . O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados (as): Sousa Neto, Graça Paz, Wellington do
Curso, Roberto Costa, Bira do Pindaré, Alexandre Almeida, César
Pires e Júnior Verde. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em tramitação ordinária a discussão e votação do Projeto de Lei nº 032/
18, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 12/18), que altera a
Lei Estadual nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que dispõe sobre o Plano
Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual – PGCE e
revoga dispositivos da Lei Estadual nº 9.299, de 23 de novembro de
2010, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos das carreiras de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle, no âmbito do
Poder Executivo Estadual”. Com pareceres favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho, esse Projeto de Lei foi
aprovado e encaminhado a sanção governamental. Na sequência, com
parecer conjunto da CCJC e da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias, acatando substitutivo, foi aprovado e
encaminhado a Redação Final o Projeto de Lei nº 048/18, de autoria do
Poder Executivo (Mensagem nº 18/18), que “institui o Programa de
Atendimento Integral à Mulher em situação de violência doméstica e
familiar”. Em seguida, o Deputado Sousa Neto solicitou verificação de
quórum, informando que o Bloco Parlamentar Independente estava
em obstrução. Também declararam obstrução os líderes do Bloco
Parlamentar Independente, do Bloco Parlamentar Democrático e do
PEN/PV. Constatado que não existia número regimental para apreciar
o restante da Matéria constante da Ordem do Dia, a mesma foi
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Não havendo requerimento
à deliberação da Mesa, na forma regimental, foi incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 030/2018, de
autoria do Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 201 e 202/2018 de
autoria do Deputado Othelino Neto; 203/2018 de autoria do Deputado
Sérgio Frota; 204/2018 de autoria do Deputado Edivaldo Holanda;
205, 207 e 208/2018 de autoria do Deputado Wellington do Curso; 206
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de autoria do Deputado Cabo Campos; 209/2018 de autoria do
Deputado Josimar Maranhãozinho; 210/2018 de auroria do Deputado
Zé Inácio; 211/2018 de autoria do Deputado Raimundo Cutrim; 212/
2018 de autoria do Deputado Glalbert Cutrim e 213/2018 de autoria
do Deputado Jota Pinto. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos falaram os
Deputados (as) Max Barros, pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente; Andréa Murad pela Liderança do Bloco Parlamentar de
Oposição e Júnior Verde pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. Não houve orador inscrito no  Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que
fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 08 de maio de 2018.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 477/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições previstas
no art. 12 do Regimento Interno deste Poder:

RESOLVE:

Art. 1º O caput e o inciso V do artigo 5º da Resolução
Administrativa nº 1271/2007 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Quando a Assembleia Legislativa realizar licitação
através do SRP será necessária a prévia pesquisa de preços,
a cargo do setor competente, o qual deverá observar os
seguintes parâmetros:
(...)
V – intervalo temporal máximo de cento e oitenta dias
corridos entre a data das cotações e a deflagração da licitação,
devendo ser atualizada, no caso de prazo superior;”

Art. 2º Revoga-se o art. 2º da Resolução Administrativa nº 425/
2008.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Manoel Bequimão, São Luís, Maranhão, 04 de maio de

2018. Dep. Othelino Neto - Presidente. Dep. Fábio Macedo
- 1º Vice-Presidente. Dep. Josimar Maranhãozinho - 2º Vice-Presidente.
Dep. Dr. Levi Pontes -  4º Vice-Presidente. Dep. Stênio Rezende - 2º
Secretário. Dep. Zé Inácio - 3º Secretário. Dep. Nina Melo - 4º
Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 483/2018

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 da Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

RESOLVE:

SUBSTITUIR o Deputado Cabo Campos pelo Deputado Neto
Evangelista da condição de membro suplente do respectivo bloco na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

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

em São Luís – MA, 08 de maio de 2018. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Zé Inácio - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 08 DIAS DO MÊS DE MAIO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

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

 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 087/2018 – CONSIDERA Patrimônio

Cultural Imaterial do Maranhão a Dança Típica Cacuriá.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 088/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão.
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 089/2018 – INSTITUI o Dia Estadual

do Choro, a ser celebrado em 23 de abril.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 090/2018 – OBRIGA os

estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir nas placas de
atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 091/2018 – DISPÕE sobre a prática de

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

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 092/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Moradores do Villagio do Cohatrac V, com
sede e foro no Município de São José de Ribamar-Ma.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 093/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação dos Maranhense de Veículos Antigos.
AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 094/2018 – INSTITUI o Dia Estadual

da Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense à Senhora DENISE
ALBUQUERQUE, por sua atuação para o desenvolvimento social e
ambiental no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2018

– ACRESCENTA a alínea “K” ao art. 139 da Resolução Legislativa nº
449, de 24 de junho de 2004, Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão criando a Medalha “Maria
Firmina”.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 001/

2018 – ACRESCENTA o art. 122-A, com os §§ 1º e 2º, à Constituição
do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274/2018 – (MENSAGEM GOV.

Nº 029/2018) – ALTERA a Lei nº 10.506, de 06 de setembro de 2016,
que INSTITUI, no âmbito so Programa “Minha Casa, Meu
Maranhão”, o “Cheque-Minha Casa”, e concede incentivo Fiscal do
ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas às obras
vinculadas ao referido programa.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 030/2018 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  028/2018, que ALTERA os vétices
de que trata o art. 1º da Lei nº 10.171, de 12 de dezembro de 2014, que
CRIA no Estado do Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do
Tarol” e dá outras providências, de iniciativa do Deputado  ROGÉRIO
CAFETEIRA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MOÇÃO Nº 005/2018 – APOIO, à advogada colinense

LUDMILA RIBEIRO, pelas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça, em
benefício de seu agressor.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 005/

2018 – (MENS. GOV. Nº 0322018) DÁ NOVA redação ao Parágrafo
nono do art. 19 da Constituição do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 08 de maio de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 10
DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018, ÀS  10:30 HORAS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
EDIVALDO HOLANDA – PRESIDENTE, EM EXERCICIO
FÁBIO BRAGA
WELLINGTON DO CURSO
MARCO AURELIO
ANDREA MURAD

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 003/2018, de autoria do Poder Judiciário, que
acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro

de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão).

AUTORIA:  PODER JUDICIÁRIO
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 08 de maio de 2018.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 096 /2018

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 272, de
27 de fevereiro de 2018, que “Dispõe sobre os vencimentos dos
Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, e dá outras providências.”

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

A Medida Provisória, em epígrafe, está concedendo reajuste
de 6,8%, que é o índice do Piso Nacional, aos vencimentos dos
Servidores Públicos do Subgrupo Magistério da Educação Básica, com
a valorização dos servidores da educação, essenciais para a sociedade
como formadores das novas gerações, bem como para a melhoria do
desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população escolar
do Estado do Maranhão, como bem esclarece a Mensagem
Governamental.

Convém relatar, que dentre várias outras reinvindicações, a
recomposição salarial sobre o vencimento dos servidores da educação,
a partir do mês de janeiro foi para todos os cargos, ou seja, Professor
I, II e III, corrigindo e aplicando o reajuste sobre o vencimento do
índice mencionado, fruto de amplo debate e entendimento entre os
representantes da classe do Magistério da Educação Básica
(Sinproesemma) e o Governo do Estado do Maranhão.

A presente Medida Provisória foram apresentadas 02 (duas)
Emendas de autoria dos Senhores Deputados César Pires e Eduardo
Braide, respectivamente.

Em síntese, é o relatório.
Cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, inclusive o

atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, adequação
orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante estabelece
o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

 “Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento
da ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
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medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Então, conforme decisão da Suprema Corte Brasileira
mencionada acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º,
prevê a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações
constantes na Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os
requisitos estabelecidos, vejamos:

Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa,
que estando em recesso, será convocada extraordinariamente
no prazo de cinco dias. (acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 038, de 24/01/2003)
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto
no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Primeiramente, salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘a’ da
Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo
na elaboração e leis que disponham sobre: “a) criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração”.

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

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput) como no caso das
normas de reserva de iniciativa, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de
iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos poderes:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi
ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de
1º-10-2004.”

Com efeito, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, II e V que “criação de cargos, funções
ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração e criação, estruturação e atribuições das

Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual” são de iniciativa privativa do
Governador do Estado.

E a título de ilustração, vale aqui salientar o julgamento do
Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

“É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo
lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração, bem como que disponha sobre regime
jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.
Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da
Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-Membros,
em razão do princípio da simetria. ADI 2.192, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.
Original sem grifos

No presente caso cumpre a reserva de iniciativa e não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade material.

Da Relevância e Urgência
 A Constituição Estadual admite a edição de Medidas

Provisórias em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar,
desde logo, que os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária
a presença dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador
do Estado esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder
Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder,
seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado
na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.
ADI 2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória
em comento.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2018 21

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida,
inviabilizando assim a análise neste ponto.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o
seu interesse público.

De acordo com a Mensagem nº 011/2018, a Medida Provisória
tem como finalidade precípua garantir melhores condições aos
professores da rede estadual de ensino, sendo, portanto, conveniente,
oportuno e de interesse público.  Assim sendo, constata-se seu caráter
meritório.

Da análise das Emendas apresentadas, manifestamo-nos da
seguinte forma:

Emenda Modificativa nº 001/2018, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre os vencimentos
dos Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério
da Educação Básica, alterando os valores do vencimento-
base dos demais Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo
Magistério da Educação Básica fixado pela Lei nº 10.568, de
15 de março de 2017, constantes nos Anexos I e II, da Medida
Provisória, sob análise, desaconselhamos o acolhimento da
Emenda sob exame, visto que fere o princípio constitucional
da reserva de iniciativa do Poder Executivo, fruto de disciplina
expressa no artigo 45, inciso I, da CE/89 e inciso I,art.165,
do Regimento Interno da Casa (não será admitido aumento
da despesa prevista: nos projetos de iniciativa exclusiva do
Governador do Estado, ressalvado o disposto no art. 137,
parágrafos 3º e 4º, da Constituição do Estado), pois
compromete-se a proposição de irreversível
inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa, com
a consequente afronta ao dogma da separação dos poderes,
que preside a harmonia e a independência do legislativo,
executivo e judiciário, nos termos do que dispõe o parágrafo
único, do art. 6º, da CE/89, isto é, o legislativo não pode
invadir o espaço de autoadministração dos outros órgãos da
soberania e o próprio desempenho da função administrativa
(exercendo de forma típica pelo Executivo). Portanto, como
regra é vedado o aumento de despesa nos Projetos de Lei de
iniciativa do Poder Executivo, exceto no caso das Leis de
natureza orçamentária (arts. 166, §§ 3º e 4º, da CF/88). Por
fim, as regras pertinentes ao processo legislativo federal (art.
63, inciso I, da CF/88), incluindo as que versam sobre reserva
de iniciativa, são de absorção compulsória pelos Estados-
membros, conforme Jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal – EMENDA REJEITADA.

Emenda Substitutiva nº 002/2018, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre os vencimentos
dos Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério
da Educação Básica, alterando os valores do vencimento-
base dos demais Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo
Magistério da Educação Básica fixado pela Lei nº 10.568, de
15 de março de 2017, constantes nos Anexos, da Medida
Provisória, sob análise. Propositura no mesmo sentido da
Emenda anteriormente analisada, portanto, somos pela
rejeição da Emenda sob exame – EMENDA REJEITADA.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 272/2018, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e

orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação da Medida Provisória nº 272/
2018, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores
Deputados Eduardo Braide e César Pires, que votaram pela aprovação
das emendas apresentadas.

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

em 08 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide- voto pelas emendas apresentadas
Deputado César Pires- voto pelas emendas apresentadas

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 146/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 085/2018, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Coral
São João, com sede e foro em São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade promover o desenvolvimento
artístico – cultural dos seus integrantes e, por conseguinte, do próprio
Estado do Maranhão, contribuindo dessa forma para uma maior
divulgação do canto coral junto à comunidade.

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 085/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.
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Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 147/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 084/2018, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Conselho
Cultural Comunitário do Anjo da Guarda, com sede e foro em São
Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades organizar e promover eventos
culturais com toda segurança que a Lei requer; realizar projetos culturais,
abrangidos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), na defesa
e garantia dos direitos dos associados.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº148 /2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 080/2018, de autoria do Senhor Deputado

Edivaldo Holanda, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Fundação Cultural Pastor José Romão de Souza, com sede e foro
em São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade de propugnar pela formação
cívica, moral, cultural e religiosa do povo brasileiro, através da
divulgação, falada, televisionada e escrita dentro do espirito democrático
e de formação cristã na nacionalidade brasileira.

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 080/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 149/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 078/2018, de autoria do Senhor Deputado
Sousa Neto, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
de Moradores da Península, com sede e foro em São Luís, Estado do
Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos a conservação da qualidade
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ambiental, infraestrutura, urbanismo e segurança na Península,
localizada na Ponta D´areia, com manejo qualificado da flora e
preservação fauna local assim como seu enriquecimento, a melhoria
das condições de vida no bairro e sua integração à natureza, o cultivo
da vida associativa, compreendendo a representação dos interesses da
associação e seus associados.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 078/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 150  /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 023/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que Concede
o Título de Cidadã Maranhense a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo,
natural da cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro.

Justifica o autor da proposição, que a homenageada a Senhora
Luiza Leite Bruno Lobo, desenvolveu importante trabalho em prol da
sociedade Maranhense, a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo, nasceu na
cidade de rio de Janeiro em 1948, é escritora, professora universitária,
ensaísta, critica literária e tradutora. Foi professora adjunta de
graduação e pós-graduação de Literatura Comparada e Teoria
Literária na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, concursada em 1981, onde ainda atua na pós-graduação.
Também foi professora adjunta de Teoria Literária na graduação e na
especialização na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
concursada em 1987, até 2004.

Lecionou inglês em colégios do Estado do Rio de Janeiro,
admitida em dois concursos públicos. Exerceu cargos administrativos
na Secretaria de Educação e Cultura do Estado, na área de publicações
e currículos e promovendo cursos e palestras sobre literatura na
Biblioteca Estadual.

Formou-se em Didática Inglesa na Faculdade Santa Úrsula
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro (PUC/RJ) em
1968, e em Filosofia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em
1970. Concluiu o Mestrado em Literatura Brasileira na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1976, com a tese intitulada
Tradição e ruptura em Sousândrade (publicada em São Luís pelo
SIOGE, em 1979) e o Doutorado em Literatura comparada na

Universidade de Carolina do Sul, em 1978, com uma tese também
sobre Joaquim de Sousa Andrade (Sousândrade), que traduziu e foi
publicada com o titulo Épica e modernidade em Sousândrade (São
Paulo, Edusp, Rio de Janeiro, Presença, 1986 2ª edição, revista Rio de
Janeiro, 7 Letras; Brasília , CNPq, 2005). Em 1985 realizou um Pós-
doutorado em literatura Comparada na Universidade de Nova York,
tendo como temo o Simbolismo.

Fez um segundo pós- doutorado no Instituto Latino-Americano
da Universidade de Salzburg foi assistente de pesquisa na Universidade
de Carolina do Sul, professora de graduação e pós-graduação nas
Universidades de Aarhus (Dinamarca), e de Nantes, e professora
titular da Universidade de Poiters.

Domina cinco línguas: português, inglês, francês, espanhol, e
em menor grau italiano e alemão. Publicou 30 livros de literatura
principalmente do inglês, entre os quais O passeio ao farol, de Virginia
Woolf, e Festa ao ar livre, de Katherine Mansfield e contos de terror,
de Edgar Allan Poe.

Em São Luís, incontáveis vezes, sempre apreciando seus
encantos naturais e usufruindo da companhia de admiráveis amigos
com quem manteve amizade através dos anos.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 023/2018, de autoria 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 Resolução Legislativa n.º 023/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 151/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 003/
2018, de autoria do Poder Judiciário, que acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei Complementar, em epígrafe, propõe
acrescentar o § 5º, ao art. 42-A, da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão, com a seguinte redação:

“Art. 42-A (...)
(...)
§5º Os juízes titularizados nos termos judiciários de Paço
do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, após a criação
da Comarca da Ilha de São Luís, só poderão requerer
remoção, por antiguidade ou merecimento, para o Termo
Judiciário de São Luís, se não precedidos, na lista de
antiguidade, de juízes auxiliares que se encontram na regra
de transição, constante do art. 7º, da Lei Complementar nº
158, de 21 de outubro de 2013, cuja antiguidade deve ser
preservada para todos os efeitos, no caso de remoção por
antiguidade, e respeitada a primeira quinta parte da lista de
antiguidade ou os quintos sucessivos quando se tratar de
remoção por merecimento.”

Em suma, o Projeto de Lei Complementar em análise visa
redefinir critérios de remoção aos juízes titularizados nos Termos
Judiciários de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, após a
criação da Comarca da Ilha de São Luís, para o Termo Judiciário de São
Luís, alterado pela supramencionada Lei Complementar nº 158/2013,
que por seu turno altera a Lei Complementar nº 14/1991 – Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, como bem
esclarece a Mensagem que encaminha a presente propositura de Lei.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a juridicidade,
a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº
003/2018 apresentado, nos âmbitos formal e material.

O primeiro ponto de análise é 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 Complementares, 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.

Contudo, há casos em que a Constituição Estadual reserva a
determinados agentes a iniciativa de alguns projetos. No presente caso,
o art. 72, da Carta Estadual, prevê em seu caput, que a organização
judiciária do Estado será disposta por Lei Complementar de iniciativa
do Tribunal de Justiça, observados os princípios apresentados em
seus incisos, senão vejamos:

“Art. 72 – Lei Complementar de iniciativa do Tribunal de
Justiça disporá sobre a organização judiciária do Estado,
observados os seguintes princípios. (...)”

Portanto, a matéria sob exame, não se vislumbra nenhuma
objeção para a sua aprovação, justamente por ser matéria de iniciativa
reservada, como define o dispositivo constitucional, acima descrito.

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de vícios de ordem
constitucional no Projeto de Lei Complementar em análise, podendo
adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se favoravelmente, pela aprovação do Projeto

de Lei Complementar nº 003/2018, por não se encontrar eivado de
inconstitucionalidade e ilegalidade, no âmbito formal e material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 003/2018,
nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 152/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 095/2018, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
“Mais de Deus, Menos de Mim”, com sede e foro no Município de
Grajaú, 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 objetivo, de forma continuada, permanente
e planejada, prestar serviços, executar programas dirigidos às famílias
e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

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 095/2018, nos termos do
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 08 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 162/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 027/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Flávio
Trindade Jerônimo.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que “é
motivo de muito orgulho a todo Estado do Maranhão, a comemoração
dos 10 anos de existência do curso de Direito da Universidade Estadual
do Maranhão; sendo, inclusive, mais gratificante ainda, o reconhecimento
nacional que os alunos pertencentes às suas fileiras alcançaram, dentre
todas as universidades públicas e privadas do Brasil, a 14° colocação
no ranking de desempenho no Exame de Ordem – ficando a frente de
renomadas instituições de ensino, como: UNB, UFRJ, UFAL, PUC-
RJ, UFBA, PUC-SP, UFOP, UFPR, UERJ, UFRGS, UFRN, UFSC,
dentre outras.

Todas essas conquistas deram-se através da luta constante e
iniciativa do Senhor Flávio Trindade Jerônimo que fora o 1º coordenador
do Curso; tendo formação jurídica-acadêmica sem igual - possuindo
graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (1994)
e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2001);
sendo, atualmente, professor assistente da Universidade Estadual do
Maranhão. Todos estes aspectos, de per si, demostram a sua capacidade
técnica e social, fazendo jus a esta nobre e justíssima homenagem desta
Casa Legislativa.”

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 027/2018, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 027/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente

Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
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dos 10 anos de existência do curso de Direito da Universidade Estadual
do Maranhão; sendo, inclusive, mais gratificante ainda, o reconhecimento
nacional que os alunos pertencentes às suas fileiras alcançaram, dentre
todas as universidades públicas e privadas do Brasil, a 14° colocação
no ranking de desempenho no Exame de Ordem – ficando a frente de
renomadas instituições de ensino, como: UNB, UFRJ, UFAL, PUC-
RJ, UFBA, PUC-SP, UFOP, UFPR, UERJ, UFRGS, UFRN, UFSC,
dentre outras.

Todas essas conquistas deram-se através da luta constante e
iniciativa do Senhor Flávio Trindade Jerônimo que fora o 1º coordenador
do Curso; tendo formação jurídica-acadêmica sem igual - possuindo
graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (1994)
e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2001);
sendo, atualmente, professor assistente da Universidade Estadual do
Maranhão. Todos estes aspectos, de per si, demostram a sua capacidade
técnica e social, fazendo jus a esta nobre e justíssima homenagem desta
Casa Legislativa.”

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 027/2018, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 027/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de maio de 2018.

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

COMUNICADO

São Luís – MA, 08 de maio de 2018.

Senhor Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência a substituição do Deputado
Cabo Campos pelo Deputado Neto Evangelista da condição de membro
suplente deste Bloco na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Deputado Rafael Leitoa
Líder do Bloco Unidos pelo Maranhão
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