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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/05/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.05.2017 – QUARTA-FEIRA

I – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 362/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DE EXISTÊNCIA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, NO DIA 17 DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO, ÀS 11 HORAS. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (3º SESSÃO).

II – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

2. REQUERIMENTO Nº 374/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 18 DO MÊS DE
MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, NA UNIÃO
NACIONAL DOS LEGISLATIVOS E LEGISLADORES ESTADUAIS
(UNALE).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 24/05/2017 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 114/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 031/17, que Altera a Lei Nº 8.912, de 23 de dezembro
de 2008, que altera e consolida o Sistema de Gestão e de Incentivo à
Cultura do Estado do Maranhão – SEGIC, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que Dispõe sobre a criação do “Dia Estadual dos Povos
e Comunidades Tradicionais” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 116/17, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Institui o Dia do Bombeiro Civil e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
2. PROJETO DE LEI Nº 112/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que Institui Normas Gerais para a Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 113/17, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Jipe Clube de
São Luís e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  23/05/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo Campos.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CABO CAMPOS (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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REQUERIMENTO Nº 374 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 15 a 18
do mês de maio do corrente ano, em virtude de missão oficial da
Assembleia Legislativa do Maranhão, na União Nacional dos
Legislativos e Legisladores Estaduais (UNALE).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís - MA, em 22 de maio de 2017. – RIGO TELES –
Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.05.17
EM: 23.05.17

INDICAÇÃO Nº 673 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA,
CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade
de OBRAS DE DRENAGEM E DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, NO
ESTADO DO MARANHÃO.

O município de Bacabal, inserido na Mesorregião do Centro
Maranhense, tem um polo regional de desenvolvimento e ponto atrativo
de população que demanda empregos e serviços públicos.

A falta de investimento em infraestrutura urbana vem causando
problemas que necessitam ser resolvida. Hoje, apenas 30% das vias
urbanas da cidade apresentam bom estado de trafegabilidade, porém
este baixo índice contribui para deficiência de outros sistemas urbanos,
prejudicando assim o transporte de pessoas ou mercadoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de maio de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 674 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a vossa Excelência
que depois de ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua
Excelência o Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa,
solicitando-lhe que determine providências, objetivando a Implantação
de uma Rodovia Estadual (MA), interligado o Município de Bom
Lugar ao Município de Vitorino Freire, passando pelos Povoados Santo
Antônio, Santa Inês, São Pedro, Santana (Munícipio de Bom Lugar),
Pedra Salgada, Curicas e Centro Novo ( Munícipio de Vitorino Freire).

A presente solicitação tem grande importância estratégica para
o desenvolvimento dos mencionados povoados e vai beneficiar,
aproximadamente, cinquenta e três mil habitantes que serão impactados
pelo empreendimento.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de Maio de 2017. - STÊNIO
REZENDE - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja Louvado, o nome do Senhor exaltado. Queridos,
ontem, tivemos um momento de festa, aqui na Casa. Quero, antes de
mais nada, saudar nossos irmãos da imprensa, da taquigrafia, nossos
irmãos que fazem segurança, pessoal que está na tribuna, policiais e
bombeiros, nossos irmãos parlamentares, a Mesa, TV Assembleia,
prestando este maravilhoso serviço. É que ontem tivemos aqui no
plenarinho, um ato histórico no Estado do Maranhão, de modo especial,
na nossa grande Upaon-Açu, Dr. Augusto. Os estudantes de História
muito bem sabe que a nossa grande Ilha, nossa região metropolitana foi
batizada por nossos índios, nossos primeiros habitantes como Upaon-
Açu e nascia aí a grande São Luís, de São Luís nasceu São José de
Ribamar; de São José de Ribamar nasceu Paço do Lumiar e, em seguida,
Raposa. Mas os limites territoriais não estavam definidos. O que trazia
uma problemática para nossos munícipes dessas quatro cidades.
Existem casas em que a frente está em um município e o quintal está
em outro e não sabia a quem reivindicar. E no passado havia o jogo de
empurra; Não, isso não é meu, essa responsabilidade não é minha, é de
tal município. E os nossos cidadãos não tinham onde reivindicar. Isto
acabou. Ontem, liderado por nosso Presidente da Comissão de Assuntos
Municipais, Bira do Pindaré, foi assinado termo onde determina os
limites da nossa grande Upaon-Açu. Nós estamos felizes com isso,
porque eles não falaram ali, senhores, eu quero fazer esse adendo, eles
não falaram de quantidade da população de cada cidade, que isso pode
proporcionar verbas federais. Eles não estavam preocupados com isso.
Eles estavam preocupados em, sim, ter a responsabilidade com o
cidadão. Por isso, parabenizamos os que aqui estavam representados.
No caso, Júlio Pinheiro, representante de São Luís, nosso Vice-prefeito;
Talita, de Raposa; Dutra, de Paço do Lumiar; e nosso Luís Fernando,
da cidade de São José de Ribamar. Quero aqui parabenizar os quatro
municípios que tiveram esse entendimento, mas também não poderia
deixar de parabenizar o nosso Governador Flávio Dino, que colocou o
Pedro Lucas Fernando em uma parte para tratar exclusivamente sobre
esse assunto da região metropolitana. Muitas outras missões espinhosas
nós vamos ter, mas não podemos dizer “não” e nem sermos omissos.
Portanto estamos de parabéns. Quem mora na grande região
metropolitana pode ter a certeza que essa comissão de Assuntos
Municipais, liderada por nosso Deputado Bira do Pindaré, tendo como
fiel escudeiro esse deputado que vos fala, Deputado Cabo Campos,
não vamos retroceder. Parabéns! É mais uma vitória. E lembro que o
povo de Israel, a Bíblia Sagrada nos mostra isso, quando era motivo de
festas, eles faziam festas: Festas dos Pães Ázimos; Festa da Colheita;
Festa da Páscoa, era motivo de festa. Mas quando tinham que
reivindicar, eles também reivindicavam. Então, ontem, foi uma
reivindicação, uma coisa plausível, construtiva e que teve uma finalidade.
Temos que festejar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,

internautas. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito crítica no
Brasil, uma situação instável, de instabilidade e, embora a gente verifique,
no caso do Ministério Público Federal, que as pessoas que integram a
Lava Jato estão fazendo um trabalho excelente, isso em nível de Brasil,
se percebe também, naquele afã de divulgar para a imprensa e querer
fazer as coisas de qualquer jeito, muitas vezes ocorrem em erros crassos.
No caso do Presidente Temer, eu penso que ele não tem condições de
permanecer à frente do comando do nosso País, ele perdeu
evidentemente, eu penso que ele não tem mais credibilidade para
administrar o País. Mas com aquela gravação, que antigamente se
chamava aquele flagrante preparado e hoje fala que é o acompanhado,
mas encaminha ao Supremo Tribunal Federal, Procurador da República,
sem um laudo pericial.  E a lei penal subjetiva diz que qualquer
documento que tenha vestígios será obrigatório ter o laudo pericial, é o
artigo 158 do Código Penal, que diz: quando a infração deixar vestígios
será, não é poderá, será, é obrigatório o exame de corpo de delito direto
ou indireto. A confissão do acusado não pode suprir, já mais adiante no
artigo 159, da mesma lei adjetiva penal diz: que não havendo perito
oficial podem ser colocadas duas pessoas, que não é o caso.  Então,
como é que se admite em pleno século XXI se mandar um documento,
no caso a gravação, para o Supremo Tribunal Federal sem o laudo
pericial, de peritos, que nós sabemos hoje que há programas que pode
você conversar assim uma semana com o deputado Antônio Pereira, eu
converso com Antônio Pereira uma semana um assunto que não tem
nada a ver com aquele contexto, mas tem programas que forma daquele
assunto que nós conversamos uma ou duas semanas que forma uma
frase de efeito que você verifica que a fala é nossa, o conteúdo é
original, mas houve cortes. Então, tem programas hoje para isto, como
você conversa uma semana, então é por isso é que os juízes ao receberem
qualquer tipo de gravação, ele tem que pedir a gravação bruta, para não
levar só aquilo que interessa. Aí o juiz tem que ouvir a fita no seu
conteúdo total para saber se não houve montagem. Porque hoje você
pode conversar uma semana e tirar palavras descontextualizadas e
formar uma com contexto, uma frase de efeito do jeito que você queira,
isso há instrumentos hoje que possam ser feitos, há programas. Então,
por isso é que é necessário um exame pericial, que é o cumprimento do
Artigo 158 do Código Processo Penal e o Artigo 159. Então, a gente
fica triste em um assunto de tamanha importância e o procurador da
República não ter mandado fazer o exame pericial, mas por quê? É com
aquele afã de querer aparecer, a imprensa nacional com um assunto de
tanta repercussão, quando envolve o Presidente da República. Então,
mesmo com isto, eu acho, eu tenho certeza de que o Presidente da
República perdeu a credibilidade e perdeu o respeito da população. É
como eu digo aqui sempre que a ex-governadora Roseana Sarney perdeu
a credibilidade e o respeito da população do Estado do Maranhão para
exercer qualquer cargo público ao tomar conhecimento daquele caso do
Décio Sá, que foi uma montagem, foi uma armação contra o Deputado
Cutrim, ela simplesmente cruzou os braços, ali a ex-governadora perdeu
a credibilidade e o respeito da população do estado, porque provou
que não tem condições de comandar o estado do Maranhão. É como o
presidente da República com aquilo que se ouve, o que se fala ali em
nível nacional, ele perdeu a condição de comandar o Brasil, a nossa
nação. Então são fatos que, embora o procurador tenha cometido um
erro crasso, um erro absurdo, porque não se pode admitir que o
procurador geral da República não saiba que o Artigo 158 do Código de
Processo Penal determina que é obrigado que seja feita a perícia. Ele
simplesmente mandou já no afã de ser promovido pela imprensa
nacional, mas esqueceu o elemento básico do Código do Processo
Penal, e isso aqui já vem desde a época de 1940, isto é, que é obrigatório
pelo Artigo 158 haver a perícia, é obrigatório um laudo pericial em
qualquer documento que deixe vestígio, e esqueceram. E agora
evidentemente fragilizou o processo e vai ter que perder tempo quando
deveria ter mandado fazer a perícia para que pudesse dar início ao
processo. É só isso, senhor presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, todos que acompanham a transmissão desta
sessão. Eu quero, nesta oportunidade, fazer algumas pautas e situações
que foram colocadas ontem, mas que, até o momento da sessão, a gente
não havia confirmado a informação da Secretaria Estadual de Educação.
Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª ontem colocou a situação da
Escola Carlos Beckman em Açailândia, no que diz respeito a estar
como concluída no relatório da Sinfra ainda no ano de 2015. Ainda
durante a sessão de ontem, a gente não havia conseguido a confirmação
da secretaria e, logo após a sessão, me veio a confirmação e faço questão
de prestar este esclarecimento. A Escola Carlos Beckman, em 2015,
recebeu uma intervenção em alguns pontos ainda pela Seduc, execução
pela própria Secretaria Estadual de Educação, e essa intervenção foi
concluída em 2015. Ela foi uma intervenção para dar condições para
que a escola recebesse uma reforma. Naquele primeiro momento, não
dava para chegar fazendo a reforma em todas as escolas, igual agora
mesmo que não dá para fazer simultaneamente reforma em 1.200
escolas. Então, em algumas escolas, faz-se uma intervenção, melhoram-
se alguns pontos para depois ter as condições de fazer a reforma.
Então, em 2015, executado pela própria Secretaria Estadual de
Educação, foi feita uma intervenção e foi concluída em 2015, já em
2016, foi iniciada esta reforma, que inclusive tem atrasada a execução
e nós sabemos do problema, a empresa teve dificuldades em garantir o
cronograma da execução, não foi falta de recursos, não foi falta de
interesse do Governo do Estado e esta execução da reforma neste valor
de mais de R$ 500 mil é pela Secretaria Estadual de Infraestrutura.
Então, o relatório que o Secretário Felipe Camarão enviou a esta Casa
consta pela SEDUC, em 2015, uma intervenção que foi concluída, foi
concluída em 2015 e consta pela Secretaria de Infraestrutura esta reforma
que não está concluída e o próprio relatório mostra que não está
concluída, porque foi a própria SINFRA, juntamente com a SEDUC
que tomaram as providências para que a obra seja concluída em um
mês, de modo que faço questão de esclarecer, ontem não pautei na
sessão, porque a informação não chegou em tempo enquanto durava a
Sessão e reiterar também a fala em relação ao CINTRA, o CINTRA foi
concluída a primeira etapa, não foi a escola toda e nem foi anunciada
pelo governo que foi a reforma de toda a escola, foi a primeira etapa
mais o ginásio, e melhorou bastante, e agora vai seguir com a obra e
certamente vai dar uma resposta muito importante a toda a comunidade
estudantil. Destaco também que ontem no município de Barreirinhas
foram inauguradas duas Escolas Dignas, que gratificante! Escolas que
antes estavam em uma situação precária, sem a menor infraestrutura,
sem a menor condição de acolher os sonhos dos alunos, um ambiente
que por si só já tira essa autoestima dos estudantes, e o Estado construiu
duas escolas dignas em comunidade da zona rural. Até o final deste
ano, serão 200. É um compromisso do governo Flávio Dino. Se não
deu para até agora para inaugurar metade dessas escolas ou mais da
metade, é porque quase todas essas escolas são na zona rural e a
logística de construção nem sempre é fácil, mas o compromisso do
governo é inadiável e, até o final deste ano, 200 escolas serão entregues.
Poucos dias atrás, a deputada Francisca Primo acompanhou, em
Buriticupu, duas escolas dignas também sendo entregues em
comunidades da zona rural. Ontem, em Barreirinhas, inaugurações,
agora falta o secretário e a presença do governador para garantir a
presença de um chefe do Executivo, seja do governador, secretário,
para estar conseguindo acompanhar todas as inaugurações, porque
todas elas estão em andamento, em ritmo acelerado e agora é só
inauguração. Inauguração de mais escolas, Escolas Dignas, resgatando
a autoestima e o governo do Estado assumindo, assim, o seu papel e
cumprindo com sua posição. Obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca Primo, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, galeria, imprensa, TV Assembleia, todos que nos assistem.
Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna trazer ao conhecimento de
todos uma situação lamentável que está acontecendo em Buriticupu,
deputada Graça. Primeiramente quero lembrá-los de que não sou de
falar de gestão Y nem Z, mesmo tendo inúmeros problemas na nossa
cidade, mas, perante essa situação, não posso me calar, pois sou mãe e,
quando se trata de criança, não meço esforços para resolver o problema.
Por isso, senhor presidente, que aqui estou, para falar que fui procurada
por moradores do Residencial Eco Buriticupu, construído pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, mas que não tem uma escola infantil,
deputada Nina, e nem creche. Eu fui procurada por moradores desse
residencial e também foi por esses moradores que me chegou um vídeo
denunciando o caos que é o transporte das crianças de educação infantil,
criança de quatro a cinco anos de idade, sem falar que o residencial tem
mais de mil casas. Onde já se viu transportar numa van 50 ou 60
crianças de quatro a cinco anos de idade, crianças que não sabem como
se segurar, crianças que não têm nem condições de se segurar, porque
pelo que nós sabemos as crianças têm que ser transportadas sentadas
e com cinto de segurança, sem falar que muitas crianças ainda nem
sentam direito. E aí eu pergunto: onde fica a educação no nosso
município? Quero aqui deixar registrada a minha indignação com essa
situação, como estão sendo tratadas as crianças no nosso município
que, no final de 2012, foi contemplado com cinco creches iniciadas
pela gestão anterior, mas que até o presente momento o gestor municipal
e a Secretaria Municipal de Educação, sua esposa, não concluíram
nenhuma dessas obras. Eu quero aqui chamar a atenção do Ministério
Público porque já foi denunciado também, em Buriticupu, ao Ministério
Público, haja vista que isso é de conhecimento de todos os cidadãos
que o transporte utilizado não é o adequado, já que o município deu a
licitação para o transporte dessas crianças. Obtive informações precisas
que só uma van faz o transporte dessas crianças, isso quando vai,
porque muitas vezes vai uma vez por semana ou duas. As mães precisam
trabalhar e não têm com quem deixar os seus filhos que ficam esperando
até 07h30, 08h30 da manhã e a van não vem, sem contar que as escolas,
as creches ficam a 5 km desse residencial. Ainda no vídeo pode se ver
claramente um auxiliar que estaria para cuidar e orientar os menores
para ser uma viagem segura, mas falando palavrões de baixo calão com
as crianças, xingando com nomes que não vale nem a pena aqui
reproduzir. Era essa a minha denúncia, senhor presidente, e a minha
indignação por essas crianças serem transportadas de uma forma
incorretamente, correndo risco de vida. Muito obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas, maranhenses. Eu subo hoje a esta tribuna para repercutir
uma denúncia feita pelos vereadores de Açailândia, principalmente o
vereador Eliomar, de Açailândia, que denunciou em vídeo viralizado na
internet a questão das casas do Minha Casa, Minha Vida. Casas estas
que foram, parte delas, já destinadas aos seus usuários finais, mas que
não foram ainda entregues à população, por quê? Segundo o vídeo,
devido à infraestrutura precária, devido à falta de acabamento nas
casas que ali estão. São três mil casas do programa Minha Casa, Minha
Vida, do Governo Federal, que até hoje não foram acabadas. Os
responsáveis por esses empreendimentos são cinco empresas: a
Canopus, a Anglo, a Viluma, a Difusora e a Planej. E destas cinco
empresas, duas, que pertencem a um grupo econômico, que é a Canopus



QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
e a Anglo, já finalizaram as suas 1.500 casas, restando, assim, as outras
1.500 casas para serem entregues, assim como a infraestrutura
necessária. Essa é uma questão preocupante que envolve os vereadores
daquele município, desse importante município, que agora está sofrendo
também nos últimos anos com a crise do ferro gusa, que é uma
importante atividade econômica deste município. E é também uma
preocupação da ex-vereadora Leonilda e também da liderança jovem
Jaziel. Então, por tudo isso, por ser uma questão que está preocupando
tanto esse importante município, que é o município de Açailândia, eu
estou entrando hoje, aqui, com um Requerimento nesta Mesa solicitando
informações à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e
também a órgãos da Prefeitura de Açailândia, para saber do andamento
desta obra importantíssima, que é o Minha Casa Minha Vida, em
Açailândia. Também estou entrando com um Requerimento junto à
Comissão de Assuntos Econômicos, para que a gente possa assim
fazer uma Audiência Pública no município de Açailândia, junto com
representantes das cinco empresas agora citadas, com representantes
da Caixa Econômica Federal, com representantes do Ministério das
Cidades, com outros deputados estaduais aqui presentes, com
deputados federais, senadores, vereadores, com representantes da
Prefeitura de Açailândia, representantes do Governo Estadual, para
que a gente possa, sim, dar uma resposta a todos aqueles que foram
sorteados no Programa Minha Casa Minha Vida, mas, acima de tudo,
uma resposta ao Maranhão e ao Brasil do que é o Programa Minha
Casa Minha Vida, que é um importante programa de habitação no
nosso País e que não pode ser desmerecido, principalmente, numa das
maiores e mais importantes cidades do nosso Maranhão, que é
Açailândia. Parabenizo os vereadores por esta grave denúncia e
repercuto aqui, assim, nesta tribuna com as ações necessárias e com
apoio dos deputados e deputadas presentes. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Deputado Júnior Verde, por
cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, em nome
de quem quero saudar os nobres pares, como também cumprimentar a
imprensa, galeria e todos que acompanham em todo o Estado do
Maranhão. Um bom dia e que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores,
ontem tive oportunidade de fazer um pronunciamento sobre um projeto
importante que é voltado à questão dos limites territoriais. E geralmente
na segunda-feira eu faço pronunciamento falando do nosso final de
semana, da nossa atuação, da ida aos municípios maranhenses. Nós
temos nos dedicado tanto às causas desta Casa no que se refere aos
projetos de envergadura de projeto de lei, de requerimento, de
indicações, enfim, o trabalho que nós desenvolvemos como
parlamentares, como legisladores, mas com a nossa preocupação
também social, com a preocupação de poder acompanhar a realidade
do Estado do Maranhão e nós temos isso. Então inverti a pauta ontem,
dado o momento histórico que foi a assinatura, eu faço reforço hoje,
nesta tribuna, a assinatura deste projeto de lei que nós assinamos
ontem junto com o Deputado Bira do Pindaré, Deputado Cabo Campos,
Deputado Wellington do Curso, que ali estavam presentes, e também
os Prefeitos Municipais da região metropolitana. Um momento
histórico ontem. Então, ontem, fizemos esse pronunciamento. E, hoje,
eu quero aproveitar este espaço, Senhor Presidente, para destacar a
nossa ida mais uma vez a alguns municípios maranhenses. E nós vamos
iniciar por São Francisco do Maranhão. Uma particularidade, Deputada
Graça Paz. Para chegar a São Francisco do Maranhão, eu tive que ir
por Teresina, eu tive que atravessar as PIs para ir a São Francisco do
Maranhão. Imagine, porque, infelizmente, nós ainda não temos uma
estrada que leve por asfalto ao Município São Francisco do Maranhão,
por ser, Deputada Francisca Primo, no Maranhão, mas a logística é
toda por Amarante do Piauí, município do Piauí. Imagine a situação,
ter que atravessar de balsa para chegar ao município. Eu espero que

essa situação mude, até porque nós temos que interligar todo o Estado.
Eu já fiz um pronunciamento falando também de São Felix de Balsas,
que para chegar ao município tem que pagar. Da mesma forma que nós
pagamos para entrar no município de São Francisco do Maranhão,
pagamos para entrar em São Felix de Balsas. Dois municípios com uma
particularidade, com questões comuns, que é a necessidade ou de, aí no
caso, uma ponte, ou o acesso por terra por meio de MA. E é o que
queremos ver avançar, até porque foi um clamor da sociedade. Os
populares, tivemos a oportunidade de participar de uma reunião,
dialogar com eles, lideranças políticas. E eu cito o prefeito Adelbarto,
prefeito de São Francisco do Maranhão, que nos recebeu, junto também
com o presidente da colônia de pescadores, junto com o presidente da
câmara, vereadores, lideranças políticas do município. Nós tivemos a
oportunidade de discutir políticas públicas naquele município. E tive
a oportunidade de conhecer o município de São Francisco do Maranhão.
E de lá saímos com essa demanda, formalizar junto ao Governo
iniciativas que possam levar pavimentação de MA que ligue o município
aos demais municípios maranhenses e, assim, fazer com que de fato o
município pertença ao Estado do Maranhão. Porque a princípio o que
se tem ali, tudo que está sendo voltado de atividades do município está
sendo voltado e as pessoas procuram, claro, a capital Teresina como
também os município da região ali do Estado do Piauí. Mas vamos
formalizar devidamente essas nossas preocupações, claro, para que
haja realmente desenvolvimento do município e, assim, atendemos e
possamos atender de fato as reivindicações que nos foram passadas,
tanto pela questão de infraestrutura como também pela questão de
direitos. Nós tivemos a oportunidade de conversar com pescadores,
aquicultores que nos cobraram para que nós pudéssemos regularizar a
situação de centenas de pescadores que ainda não têm carteira, não têm
registro de pescadores. É um município do Estado do Maranhão cortado
pelo rio Parnaíba, um rio importante e que, infelizmente, ainda os
pescadores não têm o seu registro. Ou seja, eles não existem
profissionalmente ainda na conjuntura da atividade pela regulamentação
das suas atividades enquanto profissionais, enquanto pescadores,
porque não têm registros. Então nós vamos levar essa demanda à
Secretaria Nacional da Pesca, ao Ministério da Indústria e Comércio
para que tomem providências para regularizar, mas também, Senhor
Presidente, só para concluir, nós tivemos a oportunidade de participar
no município de Afonso Cunha - quero fazer também esse registro
dada a importância - do Festival das Mães, promovido pelo prefeito
Arquimedes, um prefeito comprometido. Com a sensibilidade social
que tem, fez um grande festival, distribuição de geladeiras, fogões,
distribuição de centenas de brindes. E as mães foram contempladas
naquela oportunidade com várias premiações. O que demonstra a
sensibilidade da gestão pública em poder realmente contemplar e mais:
nesse mês tanto das mulheres como das mães, um mês muito especial,
o mês delas que devemos reverenciar. Então fiquei muito honrado em
participar de um momento como esse, em ver o carisma, a atenção e,
claro, a gratidão no olhar de cada mãe que recebeu ali premiações.
Então parabenizar o prefeito Arquimedes pelo evento realizado pela
preocupação social também com o município, o pagamento dos salários
em dias, uma gestão comprometida com as pessoas. Assim também
como São Francisco do Maranhão, o município também Duque Bacelar,
São Mateus, aonde nós temos ido, os prefeitos estão mantendo os
seus servidores em dias. E isso já é uma preocupação e a sensibilidade
para com a gestão pública. Então meus parabéns aos prefeitos municipais
que no dia a dia tem realmente esse comprometimento social, muito
obrigado e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, somente esse ano é a
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terceira vez que eu subo a esta tribuna, Deputado Antônio, para tratar
deste tema. Nós tivemos agora, no final de semana, a ida do governador
ao município de Imperatriz para inaugurar, deputado Alexandre
Almeida, algumas dependências da UemaSul. É muito importante
ampliar a parte física da Universidade Estadual do Maranhão numa
cidade importante como é Imperatriz, promovendo a reforma de salas,
deputado Wellington, a ampliação de novas áreas de vivência para os
estudantes da Uema é muito importante, mas a pergunta que faço,
deputado Antônio Pereira, deputado Edilázio Júnior, é porque há um
ano o governo do Estado engana os professores da Uema. Eu participo
dessa negociação dos professores da Uema, deputado Wellington do
Curso, desde a primeira conversa que nós tivemos na Casa Civil. Eu,
enquanto deputado estadual, uma comissão de professores da Uema
representada pela Apruema, que é a Associação dos Professores da
Uema, na pessoa do seu presidente, professor Ubiracy Nascimento e
uma comissão de outros professores: professor Coelho, professor
Silvano, professor Saturnino, enfim, uma série de professores. De lá
para cá, deputado Wellington do Curso, o governo do Estado já se
reuniu com os professores da Uema na Casa Civil, na Procuradoria
Geral do Estado, salvo engano, na Secretaria de Administração e até
hoje, deputado Sousa Neto, não foi cumprido o acordo com os
professores da Uema. O acordo consistia em transformar a gratificação
que foi dada no ano passado para que fosse incorporado aos
vencimentos dos professores e que o governo do Estado pagasse as
URVs dos professores aposentados, um direito garantido já pela Justiça
e que não há mais discussão na área jurídica. O que aconteceu? O
Governo firmou compromisso de encaminhar logo na reabertura dos
trabalhos desta Casa, a lei para incorporar a gratificação dos professores
da Uema nos seus vencimentos, Deputada Nina Melo, mas quanto a
isso eu não me surpreendo, porque o Governo do Estado já descumpriu
o Estatuto do Magistério quando mandou para cá uma Medida
Provisória, Deputado Wellington do Curso, prevendo a recomposição
salarial sobre a gratificação que foi a GAM e não sobre os vencimentos,
contrariando o Artigo 32 do Estatuto do Magistério. Que o Governador
não gosta de cumprir acordos com os professores do Estado eu já
sabia, Deputada Nina Melo, eu não sabia era que o Governador que
colocou a Uema, Deputado Sousa Neto, isto está registrado na Justiça
Eleitoral como a principal instituição do seu plano de governo, se V.
Ex.ª pegar o plano de Governo do Governador Flávio Dino, Deputado
Edilázio Júnior, V. Ex.ª vai ver que a Uema é citada como exemplo em
diversos casos e o que tinha que acontecer com a Uema era sua
valorização. Veja a ironia do destino, no ano em que a Uema completa
35 anos, Deputado Sérgio Frota, de atividade, o Governo do Estado dá
de presente aos educadores, aos professores da Uema o não
cumprimento de um acordo que se arrasta há um ano, isso é inaceitável,
senhores deputados. Você não pode ir para a televisão posar ao lado de
uma sala nova, Deputado Wellington do Curso, com práticas velhas
em relação a valorização dos professores. E é por isso que eu estou
hoje nesta tribuna, cobrando do Governo do Estado, já pela terceira
vez neste ano, que ele cumpra e que ele honre com a sua palavra
naquilo que acertou com os professores da Universidade Estadual do
Maranhão. No dia 11 de abril, deputada Nina Melo, os professores se
reuniram em Assembleia, na Uema, e o Governo do Estado teve a
coragem de mandar uma proposta dizendo que não vai mais implantar,
incorporar gratificação nos vencimentos, que é criar uma nova forma
de gratificação, para poder assim beneficiar só uma parte dos direitos
que os professores tinham e qual foi o resultado, deputada Nina Melo?
Por unanimidade, os professores da Uema rejeitaram a proposta do
Governo do Estado. Não subo a esta tribuna, deputado Sousa Neto,
com alegria, não subo a esta tribuna com prazer, muito pelo contrário,
eu disse do último pronunciamento que fiz, deputado Sérgio Frota, eu
gostaria de voltar a esta tribuna para anunciar o cumprimento do acordo
por parte do Governo do Estado, e parabenizar o Governo do Estado
por cumprir aquilo que foi acertado com os professores da Universidade
Estadual do Maranhão. Mas, infelizmente, o Governo do Estado não
ajuda a que a gente possa subir a esta tribuna e trazer fatos positivos
de suas atividades. Portanto, fica aqui, mas do que o pleito, desta vez

da efetiva cobrança que o Governador do Estado e que é professor
universitário, diga-se de passagem, e que conhece a realidade e sabe a
importância que tem o professor, principalmente universitário na vida
e na formação acadêmica. Que cumpra, deputado Vinícius Louro, com
aquilo que foi acertado e que o que é acordado não sai caro, portanto
que ele cumpra o que foi acordado, deputado Sousa Neto,
encaminhando a esta Casa, um Projeto de Lei, para que sejam
incorporados os valores da gratificação técnica que foi concedida no
ano passado, somente aos professores da ativa, para que seja
incorporada aos vencimentos como uma forma de ele tentar corrigir os
erros que já fez em relação à educação do Estado, especialmente aos
professores do ensino médio quando rasgou o Estatuto do Magistério.
Espero que ele comece a corrigir esses erros, que tenha humildade para
reconhecer quando erra e encaminhe a esta Casa, o mais rápido possível,
um projeto de lei que venha cumprir o acordo que foi firmado com os
professores da Uema. Por outro lado, que determine e autorize a
secretaria competente a pagar a URV, deputado Edilázio Júnior, uma
vez que foi firmado um acordo, no ano passado, mas que até hoje os
professores aposentados da Uema aguardam esse posicionamento. E o
que mais me espanta, deputado Edilázio Júnior, é que no âmbito
nacional, o partido do governador Flávio Dino vai para as redes sociais,
vai para a tribuna da Câmara, vai para o Senado, dizer que é contra a
reforma da Previdência, mas aqui, deputado Sousa Neto, o que ele faz
é retirar o direito dos professores aposentados da Uema quando não
paga o acordo judicial e quando não manda o projeto de lei para
incorporar aos vencimentos o valor que ele deu por meio de uma
gratificação. Veja a diferença: para o Brasil o governo comunista é
outro, para o Maranhão a realidade do governo comunista é não respeitar
e não valorizar os professores do nosso Estado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia. Assim diz a palavra de Deus: “O Senhor conhece
os seus” e “Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do
Senhor”, II Carta de São Paulo a Timóteo. Que Deus seja louvado. Que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor
presidente, ontem trouxemos uma denúncia à tribuna desta Casa falando
sobre a escola em Açailândia e hoje volto à tribuna desta Casa, por mim
já estava dado o assunto como encerrado e tomadas as providências
cabíveis, depois de provocado o Ministério Público para que possa se
pronunciar. Mas hoje o deputado Marco Aurélio volta a tocar no
assunto, deputado Edilázio, e ao tocar no assunto o que me vem à
mente, o que me vem à cabeça é simplesmente mentira em cima de
mentira, deputada Nina Melo, uma mentira atrás da outra, a mentira da
mentira, a propaganda contém mentira, a informação que vem para a
Assembleia Legislativa em desrespeito a esta Casa é uma mentira,
mentira em cima de mentira. Vamos aos fatos. Hoje o deputado Marco
Aurélio disse que a reforma do Cintra não está concluída e que o
governador não falou isso. Publicação nas redes sociais do governador
no dia 03 de março, às 14h46. “Escola do Cintra depois da reforma que
fizemos.” No texto o governador não está falando da escola na reforma
que estamos fazendo ou que vamos concluir, mas ele diz enfática e
categoricamente: “Escola do Cintra depois da reforma que fizemos.”
Não sou eu que estou dizendo. A autoridade máxima deste estado está
dizendo que já fez a reforma no Cintra. Eu fui ao Cintra e as janelas
estão quebradas, sem vidro. Repetindo: o deputado Marco Aurélio
disse que o governador não havia concluído ainda e não havia dito isso.
Deputado Marco Aurélio, não sou eu que estou dizendo. Contra fatos
não há argumentos. O governador Flávio Dino disse que já concluiu.
“Escola do Cintra depois da reforma que fizemos”. Situação 2: Escola
de Açailândia, bomba! Crime de responsabilidade. O que foi gasto com
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tanta propaganda para dizer que, no estado do Maranhão, foram
reformadas 574 escolas, propaganda anunciada pelo próprio governo
do Estado, e vem a informação da Secretaria de Educação dizendo que
464 escolas já foram reformadas. Em 2015, 50 já foram concluídas, e
aqui consta a relação da escola em Açailândia como a reforma já foi
concluída. Não sou eu que estou dizendo, é com base em argumentos
mandados por esta Casa, informação dessa Casa, documentos mandados
por esta Casa. Ou seja, então vão ter que corrigir, gastar mais dinheiro
público com mais propaganda para reduzir a quantidade de escolas.
Segundo, Deputado Marco Aurélio reconhece que a informação está
truncada, que há divergências. E o Deputado Marco Aurélio falou hoje
que a escola sofreu intervenção em 2015, por exemplo, senhoras e
senhores, a intervenção, Deputado Edilázio, trocou um trinco, mexeu
em alguma coisa e agora volta a reforma. E a reforma está há mais de um
ano, a população reclama há mais de um ano. Vou divulgar hoje. É por
isso que a gente não pode soltar todas as informações de uma vez. Vou
liberar hoje a denúncia da mãe de um aluno falando sobre a escola, a
denúncia de uma mãe de aluno dizendo que tem alguém mentindo e
conforme os documentos oficiais, crime de responsabilidade. E vamos
protocolar junto ao Ministério Público para que possa averiguar, para
que possa apreciar as informações. As informações do Governo do
Estado, para finalizar, dão conta que 574 escolas foram reformadas ou
totalmente concluídas. Reformadas ou totalmente reconstruídas,
concluídas. Se são 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas,
tem alguma coisa errada. Porque a propaganda não diz que 574 escolas
que serão reformadas, é no presente. Elas já foram concluídas ou
totalmente reformadas. Não sou eu que estou dizendo, propaganda
oficial do Governo. Ou seja, eu finalizo como abri o discurso, mentiras
em cima de mentiras, mentira da mentira, mentira da propaganda.
Mentiras nas informações que vieram para esta Casa. Eu espero que
possam se organizar com relação a essas informações. Que Deus seja
louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, V. Ex.ª fica transferido para
a próxima Sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento nº 362/2017, de autoria do Deputado César Pires.
Ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº
367/2017, de autoria do Deputado professor Marco Aurélio. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 368/2017, de autoria da Deputada
Graça Paz. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 371/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende (lê).

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, uma questão de ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(questão de ordem) – Eu tinha conversado com o autor, deputado
Stênio Rezende, para que eu também pudesse subscrever esse projeto
de resolução. Eu gostaria de confirmar se eu também me encontro
subscrevendo esse projeto. Inclusive eu até quero também comunicar
à Mesa que o deputado Stênio Rezende me pediu para subscrever o
projeto de resolução. Esse projeto é de minha autoria e eu permitir ao
deputado Stênio Rezende subscrever. Então V. Ex.ª me permita estar
invertendo a ordem. O autor do projeto de resolução sou eu e eu abri
para o deputado Stênio Rezende subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, a Secretaria da Mesa está

me informando que essa medalha na verdade já foi concedida em 2004.
Então o projeto de resolução fica prejudicado. O que nós vamos precisar
marcar e houve a aprovação da concessão, precisa agora definir a data
para entrega.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, olha a estranheza que eu acabei de perceber. Eu apresentei
um projeto de resolução e, logo em seguida, o deputado Stênio Rezende
me pediu para subscrever. Como é de praxe nesta Casa eu permitir, eu
ouço V. Ex.ª ler que o autor é o deputado Stênio Rezende. Aí agora V.
Ex.ª, eu não sei por qual razão, me fala que o projeto está prejudicado.
Está muito estranho, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Alexandre, na verdade é apenas uma
questão de desencontro de informação. O requerimento do deputado
Stênio que V. Ex.ª está me dizendo que era um requerimento de sua
autoria.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - O
projeto de resolução é de minha autoria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Pois é. O projeto de resolução, estou sendo
informado que ele foi aprovado em 2004. O requerimento do deputado
Stênio é para que esta Assembleia marque a data, não é para aprovar a
resolução concedendo título. Então é necessário e eu vou pedir à Mesa
que leve as informações para V. Ex.ª porque só se trata aqui de marcar
a data. Requerimentos à deliberação da Mesa. Nós não vamos apreciar
o requerimento, deputado Alexandre, até que se esclareça. Convido o
deputado Ricardo Rios para compor a Mesa. Requerimento nº 369/
2017, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Deferido.
Requerimento nº 372/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa.
(lê). Deferido. Requerimento nº 373/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles, (lê). Como vota o Deputado Ricardo Rios? Deferido.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Senhor Presidente,
eu gostaria de subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com permissão do Deputado Rigo Teles, a
Deputada Nina Melo poderá subscrever. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão de quarta-feira: Requerimento nº 374/2017, de autoria do
Deputado Rigo Teles. Senhores Deputados, agora às 11h, daqui a
precisos 20 minutos, iniciaremos a Sessão Solene para ouvir o Secretário
Adelmo Soares, que já se encontra na casa, relembrando a todos. A
convocação foi proposta através de Requerimento de autoria do
Deputado Júnior Verde, aprovado por esta Casa. Então eu peço aos
senhores líderes apenas cinco minutos de cada Bloco para que nós
possamos cumprir o horário da Sessão Especial.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Sousa Neto?
Declina. Partido Verde. Deputado Rigo? Deputado Adriano? Declina.
Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius? Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rogério Cafeteira.
Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos, com apartes. Em seguida,
o Deputado Rogério pela liderança do Governo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna, mais uma vez,
solicitar principalmente ao Governo Federal, em urgência, a autorização,
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através da Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
do Governo Federal Fátima Pelaes. Inclusive nós fizemos, aprovamos
aqui nesta Casa uma indicação de nº 571/2017, aprovada nesta Casa,
solicitando a urgência na abertura da Casa da Mulher Brasileira aqui no
Maranhão. E essa inauguração da Casa da Mulher Brasileira aqui em
São Luís foi solicitada também pelo Conselho Estadual da Mulher que,
desde 2014, as mulheres do Maranhão aguardam com ansiedade e
muita expectativa a inauguração e o pleno funcionamento da Casa da
Mulher Brasileira na capital maranhense, inclusive elas redigiram até
uma carta solicitando às autoridades, a esta Assembleia, e nós já fizemos
esse apelo por meio da Assembleia Legislativa e essa indicação foi
dirigida aos deputados federais, aos senadores e à própria ministra
para que agilizassem a inauguração desta Casa. Mas eu quero ler aqui
rapidamente esta carta feita pelo Conselho Estadual de Mulheres e
que diz: Essa política pública desenvolvida pelo governo federal, que
é a Casa da Mulher Brasileira, tem por objetivo o atendimento integral
à mulher em situação de violência através de um complexo onde as
mulheres encontram esses diversos serviços especializados, a exemplo
de: Acolhimento e Triagem, Apoio Psicossocial, Delegacia, Vara
especializada, Ministério Público, Defensoria Pública, Promoção de
Autonomia Econômica, Cuidado das Crianças, Brinquedoteca,
Alojamento de Passagem e Central de Transportes. O atendimento em
rede proposto tem por objetivo evitar a revitimização da mulher que
até então se vê obrigada a se deslocar de instituição em instituição,
situadas em grande parte nos mais diversos locais geograficamente
opostos na cidade, a fim de resolver suas demandas em sua jornada
contra a situação de violência, caracterizando-se o que se denomina de
rota crítica. O Conselho Estadual da Mulher, juntamente com ações da
Casa da Mulher Brasileira, solicita a instalação urgente desta Casa que
virá a facilitar o acesso nesse processo que por si só já é doloroso e
desestimulante, além de trazer um atendimento especializado e
humanizado a essas mulheres. O projeto de lançamento de construção
dessas casas por todo o Brasil ocorreu em 2013 e hoje, passados quase
quatro anos, apenas as casas de Campo Grande e Brasília encontram-
se em funcionamento. Em São Luís, a construção da Casa da Mulher
Brasileira, no Bairro Jaracaty, encontra-se parcialmente concluída, com
pendências estruturais, de acabamento e de repasse de recursos do
governo federal ao Banco do Brasil para pagamento da construtora.
Em fevereiro de 2007, foi anunciado no site da Secretaria de Políticas
para as Mulheres que a mesma seria inaugurada, porém a realidade
mostrou-se diferente e a Casa da Mulher Brasileira ainda não foi
inaugurada em razão das pendências acima citadas. Enquanto isso, as
mulheres deste estado continuam sem um aparelho público que as
atenda em forma de complexo como a Casa da Mulher Brasileira propõe.
Os números de violência de gêneros são cruéis e crescentes, a cada dia
se tem notícia em todos os meios sociais de violência contra as mulheres.
O Conselho Estadual da Mulher, instituição legal de controle social
das políticas públicas para as mulheres no Maranhão, torna pública a
situação da casa para que juntos todos nós possamos, autoridades,
Assembleia Legislativa do Maranhão, Câmara Federal, Congresso
Nacional, enfim, todos os representantes do Maranhão, o governador
do Estado, a partir de nossas reivindicações, esse complexo de
atendimento inicie seu funcionamento com celeridade e possibilite a
ampliação dessas ações em rede de combate à violência de gênero.
Exigimos que a Secretaria de Política para as Mulheres e instituições
do governo federal encaminhem os direcionamentos necessários para o
efetivo funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Queremos a Casa
da Mulher Brasileira em funcionamento já. Essa é a campanha dos
Fóruns de Mulheres. Essa é a campanha do Conselho Estadual de
Mulheres do Maranhão. Essa é a nossa campanha como procuradora
da mulher desta Casa, pedindo que todas as autoridades se irmanem
neste processo. A casa esta praticamente pronta. Tudo que o Governo
do Estado do Maranhão pode fazer para dar as condições para a
inauguração da casa está pronto, só basta assinatura da ordem da
Ministra de Políticas para as Mulheres autorizar o funcionamento e a
data da inauguração desta casa. Por isso solicitamos mais uma vez às
nossas deputadas que aqui se encontram, Graça Paz, Deputada

Francisca Primo, que se irmanem conosco mais uma vez solicitando,
através de um requerimento desta Casa, para que a nossa Ministra da
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres providencie
urgentemente. Juntamente com todos os deputados desta Casa, que
peçam aos seus deputados federais que engajem esforços nesse sentido,
porque as mulheres do Maranhão precisam muito desse complexo,
precisam muito dos atendimentos da casa da mulher brasileira, porque
a cada dia a gente recente dos números de violência que aumentam. E
precisamos de todo esse complexo para dar condições para que essas
mulheres sejam bem atendidas, que seja realmente resolvido esse
problema do acesso a essas mulheres ao complexo onde tem tudo que
facilita esse acesso. E também que ela se sinta segura para denunciar e
que esses agressores sejam punidos e esses números de violência sejam
realmente diminuídos ou exauridos. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Independente, deputado
Wellington, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Volto à tribuna para tratar de outro tema tão importante quanto à
educação. Eu quero chamar a atenção da imprensa principalmente que
tem feito uma grande difusão de um projeto que tem um grande apelo
popular, que é com relação à apreensão de veículos com o IPVA atrasado.
Eu só quero alertar, conversando com alguns juristas, que apreensão
do carro por IPVA atrasado é ilegal e pode até gerar indenização.
Conversando com alguns especialistas, com professores, com
advogados, inclusive já tramita uma ação popular acionada pelos
advogados Américo Lobato, Luís Djalma Cruz Neves e Aristóteles
Duarte Ribeiro, pois entendem que a apreensão do veículo também
por atraso viola a moralidade administrativa, bem como outros
princípios constitucionais de acordo com os autores, inclusive há o
reconhecimento dessa interpretação por parte do STF. Mas eu quero
deixar bem claro para os senhores que o nosso projeto já tramita na
CCJ, tem um forte apelo popular, inclusive fizemos uma enquete nas
redes sociais nesse final de semana, uma enquete feita pelo Facebook e
tivemos aí 319 pessoas que foram a favor e somente 7 contra. Então
nós temos um projeto que apresentamos para todos os deputados
estaduais de todas as Assembleias Legislativas do Brasil. Muitos na
Assembleia já apresentaram esse projeto, como é o caso do deputado
Kennedy Nunes, de Santa Catarina, que apresentou também um projeto,
na última semana. Então, chamamos a atenção e alertamos para as
consequências advindas com essas apreensões. Estamos concluindo
um levantamento também dessas apreensões desses veículos por parte
da VIP Leilões, veículos que estão no pátio da SMTT, veículos no
pátio do Detran e esse veículos é que estão indo a leilões, estão fazendo
levantamentos de 2015, 2016, 2017 e apresentaremos na Tribuna desta
Casa um relatório sobre a apreensão desses veículos. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente. Bom dia a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Quinquagésima Sexta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em vinte e dois de maio de dois mil e dezessete.
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Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, César Pires, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha e Rafael
Leitoa. O Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Sérgio Vieira, Bira do Pindaré, Professor Marco Aurélio,
Eduardo Braide, Valéria Macêdo, Júnior Verde e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Zé Inácio e
Cabo Campos foram transferidas para próxima Sessão. Na sequência,
o presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão
e votação em primeiro turno, tramitação ordinária do Projeto de
Resolução nº 039/2016, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alex de Oliveira de
Souza, natural do Estado da Paraíba e  do Projeto de Resolução nº 003/
2017, de mesma autoria, que concede título de Cidadã Maranhense a
Senhora Eliana Almeida, natural do Estado do Pará. Ambos os Projetos
receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, foram aprovados e encaminhados à promulgação. O Projeto
de Resolução Legislativa nº 013/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende, assim como o Requerimento nº 362/2017, de autoria do
Deputado César Pires, ficaram transferidos para a próxima Sessão
devido à ausência dos respectivos autores. Em seguida, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 365/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde, solicitando informação do Prefeito Municipal de Paço do Lumiar,
Senhor Domingos Dutra, sobre as providências adotadas para a
regularização fundiária do Bairro Residencial Nova Vida, considerando
a existência de uma ação civil pública. O Requerimento nº 363/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo, foi retirado da Ordem do Dia a pedido
da autora.  Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 359/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura do Maranhão, Senhor Clayton
Noleto, solicitando informações referentes à construção da Estrada do
Peixe, que liga o Povoado Itans ao Centro Administrativo do Município
de Matinha e 366/2017, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 03 e 11 de maio, período em que esteve
representando este Poder. Nos termos do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 367/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio; 368/2017, de autoria da Deputada Graça Paz; 369/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 371/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende e 372/2017, de autoria do
Deputado Roberto Costa. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos Partidos e
Blocos o Deputado Professor Marco Aurélio falou pela Liderança do
Governo. O Deputado Wellington do Curso retornou à Tribuna pela
Liderança do Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Zé Inácio
falou no tempo destinado ao Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
e o Deputado Vinícius Louro falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático. As demais agremiações declinaram do tempo a elas

destinado. Não houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
23 de maio de 2017.

LEI Nº  10.594, DE 23 DE MAIO DE 2017.

Denomina a Unidade de Ensino situada no
povoado de Nazaré do Bruno, localizado no
Município de Caxias –MA.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica denominada de “Jose Bruno de Morais”, a
Unidade de Ensino Estadual localizada na Rua Vila Nova, S/N, no
povoado de Nazaré do Bruno, 2º distrito do município de Caxias,
Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da  presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra   redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de maio de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

COMISSÃO DE DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 002/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a obrigação das Agências
Bancárias em receber contas de outras Instituições Financeiras.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 093/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre
matéria no que diz respeito relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor.

O presente Projeto de Lei obriga as agências bancárias a
receberem diretamente nos caixas, com atendimento pessoal, as contas
de consumo público (água, luz, gás, telefone), além de taxas municipais,
estaduais e federais, de qualquer valor, independente dos mesmos serem
ou não correntistas da instituição financeira.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade de pessoas que utiliza
o serviço bancário.

A medida, ora proposta, atende os objetivos da Política
Nacional das Relações de Consumo, conferindo respeito à dignidade e
proteção dos interesses, melhorando a qualidade de vida, estabelecendo
uma relação harmônica e transparente com os usuários do sistema
bancário.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
vulnerabilidade do consumidor perante as instituições bancárias,
apresentando uma solução para a coletividade que é a norma impositiva,
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para que os bancos recebam os pagamentos de contas de consumo
público, de qualquer valor.

A opção de escolher a instituição bancária deve ser do
consumidor, em utilizar o serviço que seja mais benéfico/vantajoso. A
imposição da instituição bancária em não receber contas de consumo
público fere um dos direitos básicos do consumidor que é a liberdade
de escolha (art. 6º, II, Código de Defesa do Consumidor).

Este Projeto de Lei demonstra a necessidade do ato, visto que
o usuário/consumidor era impedido de pagar suas contas, a critério do
banco, e agora poderá exercer o direito de escolher a instituição bancária
para fazer seus pagamentos.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 036/2017.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 036/2017,
nos termos do voto do Relator.

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

em 22 de maio de 2017.

Dep. Roberto Costa-Presidente
Dep. Rafael Leitoa-Relator
Dep. Raimundo Cutrim
Dep. Rogério Cafeteira
Dep. Wellington do Curso
Dep. Prof. Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 152/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 092/2017, de autoria

do Senhor Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivos da Lei nº
7.765, de 23 de julho de 2002, que Regula o Tribunal Administrativo
de Recursos Fiscais – TARF e dá outras providências.

O Projeto de Lei visa alterar a composição do TARF – Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais - incluindo o Conselho Regional
de Contabilidade.

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

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

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

Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
a matéria eminentemente administrativa do Poder Executivo pois
visa alterar a composição de um órgão que compõe a estrutura
organizacional da Secretaria de Fazenda do Estado (art. 1º da Lei
7.765/02), desta forma viola o art. 43, V, da Constituição Estadual.
Não podendo o Poder Legislativo criar ou alterar estrutura dos órgãos
de outro Poder.

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

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

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

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

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

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

092/2017 em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva haja
vista o Poder Legislativo não ter a iniciativa de criar ou alterar estrutura
de órgãos do Poder Executivo.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam
pela rejeição do Projeto de Lei nº 092/2017, nos termos do voto da
relatora.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 153 /2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
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de Lei n° 101/2017, de autoria do Poder Executivo, objeto da
mensagem do Executivo n° 022/2017, que “cria o Sistema Estadual
de Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão e dá outras
providências”.

Conforme fundamentação, dados estatísticos revelam que o
Estado do Maranhão possui um dos piores índices de Desenvolvimento
Humano Municipal-IDHM do país, sendo a dificuldade de acesso à
informação e a falta de estímulo à leitura fatores que contribuem
negativamente para esse alarmante resultado.

Nessa perspectiva, foi apresentada a referida proposição que
versa sobre a criação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do
Estado do Maranhão com o objetivo primordial de fomentar o acesso
à leitura.

Tem-se por perfeitamente admissível que o Estado do Maranhão
edite lei que crie o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do
Maranhão. Ocorre que, qualquer projeto de lei com semelhante teor
afigura-se submetido às regras constitucionais que disciplinam a reserva
de iniciativa legislativa, consubstanciadas, no modelo estadual, no que
dispõe a Carta Estadual.

A própria estruturação do Sistema Estadual de Bibliotecas,
representado pela Rede Estadual de Bibliotecas Faróis dos Saberes,
bem como pelas bibliotecas municipais e comunitárias, já demonstra
que a proposição adentra matéria reservada à iniciativa do Chefe do
Poder Executivo.

Constata-se, desse modo, que o projeto de lei em análise não
encontra obstáculo formal à sua aprovação, vez que observa o Princípio
da Reserva de Iniciativa Legislativa tal como disposto no art 43 da
Carta Estadual, de acordo com os dispositivos abaixo transcritos:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013) 33
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos dos quais
não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição
nº 068, de 28/08/2013)

No mais, é preciso destacar que o referido projeto estabelece
no seu art. 5º os objetivos principais do referido sistema, assumindo e
incorporando, segundo o art. 6º , às suas diretrizes gerais as
recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, conhecidas como Manifesto da Unesco sobre
Bibliotecas Públicas, datado de novembro de 1994.

Tal fato torna a nova sistematização próxima da lógica da
sociedade e cidadania, ampliando, assim, o debate que deve ocorrer em
sua estrutura.

Pelas razões expostas, opina-se pela aprovação do projeto de
lei em exame.

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

somos pela aprovação do Projeto de Lei n°101/2017, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 101/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 154 /2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 100/2017, de autoria do Poder Executivo, objeto da
Mensagem do Executivo nº 021/2017, que Institui o Programa
Estadual ‘Mais Alfabetização’ e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, tem como objetivo ampliar a
alfabetização da população através de oferta específica de turmas para
esta finalidade, considerando-se, para tanto, a possibilidade do Estado
celebrar parcerias com associações para atingir os fins sociais que
estão contemplados nas metas de governo, como bem esclarece a
Mensagem Governamental.

Observando-se, inicialmente, o aspecto formal da competência
legislativa, tem-se que a Constituição Federal determina ser
competência concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar sobre: “educação, cultura, ensino e desporto” (art. 24, IX,
CF/88). A Constituição Estadual é também explícita no tema, ao dispor,
em seu art. 12, II, i, que:

Art. 12 Compete, ainda, ao Estado:
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
i) educação, cultura, ensino e desporto;

Assim, verifica-se que, ao lado do papel desempenhado pela
União, gozam os Estados de ampla margem de atuação para adaptar e
moldar as regras gerais ditadas pelo ente central às suas realidades
locais específicas.

Tem-se, pois, por perfeitamente admissível que o Estado do
Maranhão edite lei que institua o Programa Estadual ‘Mais
Alfabetização’.

Ademais, é preciso lembrar que proposições cujo objetivo é a
criação de políticas públicas - inclusive com a criação de órgãos e
funções- afiguram-se submetidas às regras constitucionais que
disciplinam a reserva de iniciativa legislativa, consubstanciadas, no
modelo estadual, no que dispõe o art. 43 da Carta Estadual, senão
vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/
2008 e nº 068 de 28/08/2013)
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IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013)

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui
competência para criar programas de governo, uma vez que a elaboração
e a execução de plano/programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível estadual,
avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a
implantação estadual de políticas ou programas voltados à temática
educacional.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, os pontos destacados recomendam,

portanto, a aprovação do Projeto de Lei nº 100/2017.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 100/2017, nos termos do
voto da relatora.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº155 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 096/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a
notificação direta dos candidatos aprovados em concurso público.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da

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

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

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

poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. O presente projeto de lei (Projeto
de Lei nº 096/2017) não se encaixa em nenhuma matéria de competência
de iniciativa legislativa de nenhum outro agente, cabendo à competência
geral citada acima, não havendo objeções nesta fase do processo
legislativo.

Destaca-se que esta proposição não afronta a Constituição
Estadual, que dispõe que “São de iniciativa privativa do Governador
do Estado as leis que disponham sobre servidores públicos do Estado,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade” (art.
43, IV). Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do
pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre
matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/
1988). Dispõe, isso sim, sobre condição para se chegar à
investidura em cargo público, que é um momento anterior
ao da caracterização do candidato como servidor público.
Inconstitucionalidade formal não configurada. [ADI
2.672, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 22-6-2006, P, DJ de
10-11-2006.] = AI 682.317 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j.
14-2-2012, Primeira Turma, DJE de 22-3-2012

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

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/
88; e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências
legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 096/2017 trata
sobre regras para notificação de candidatos aprovados em concursos
públicos. Diante da repartição de competência da Federação Brasileira,
tendo em vista a autonomia administrativa, cada ente federativo pode
dispor sobre regras de seus serviços públicos, dentre as quais, a que
contempla o projeto de lei em análise.

Constituição Federal de 1988.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito [...].
[...]
Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição.

Passado este ponto de análise, resta observar a abrangência
prevista com a redação do projeto de lei. Infere-se pela redação da
proposição que as regras nela previstas aplicar-se-iam a concursos
públicos organizados pela União e pelos Municípios maranhenses, o
que afrontaria a autonomia administrativa destes entes federativos,
tornando o projeto, neste ponto, inconstitucional.

Para corrigir esta afronta as regras constitucionais, faz-se
necessário modificar a redação do projeto para deixar claro que as
regras se aplicam apenas aos concursos públicos da administração
pública direta e indireta do Estado do Maranhão.

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

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

“Dispõe sobre a notificação direta dos candidatos
aprovados em concurso   público de órgão público
do Estado do Maranhão”.

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

“Art. 1º As Entidades organizadoras de concursos públicos
destinados a provimento de cargos na administração pública
direta e indireta do Estado do Maranhão ficam obrigadas a
enviar telegramas e e-mail aos candidatos aprovados em
concurso público.”

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

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

096/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais, adotando-se a Emenda Modificativa supramencionada.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 096/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº156/ 2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 086/2017, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que garante o atendimento
prioritário e a acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos
serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos
e outros que importem em atendimento por filas, senhas ou outros
métodos similares.

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

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

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

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

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

O presente projeto de lei (Projeto de Lei nº 086/2017) é
corretamente iniciado por parlamentar, não havendo objeções nesta
fase do processo legislativo.

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

Competirão aos Estados também as competências
administrativas comuns a todos os entes da federação (art. 23 da CF/
88; e art. 12, I, da Constituição Estadual), assim como as competências
legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal
(art. 24, da CF/88, e art. 12, II, da Constituição Estadual).

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 086/2017 aborda
temática de garantir atendimento prioritário e acessibilidade às pessoas
com obesidade em grau III, aos serviços dos estabelecimentos bancários,
comerciais, órgãos públicos e outros que importem em atendimento
por filas, senhas ou outros métodos similares. Desta forma, a proposição
visa equalizar o tratamento a determinadas pessoas.

Conforme art. 23, II, da CF/88, é competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência”. Além disso, pelo art. 24, XIV, também da CF/88,
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência”.

No âmbito federal, foi editada a Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, dando prioridade de atendimento às pessoas que
especifica. Em 2015, foi editado o Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei Federal nº 13.146/2015), instituindo a Lei Brasileira de Inclusão
da pessoa com Deficiência. Referido Estatuto alterou o art. 1º da Lei nº
10.048/2000, para incluir os obesos entre as pessoas que devem ter
prioridade de atendimento.

No âmbito estadual, há a Lei nº 8.031, de 28 de novembro
de 2003, que estabelece normas e critérios para acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Assim, verifica-se que o Projeto de Lei nº 086/2017 tem redação
congruente ao ordenamento jurídico vigente, porém trata de tema
específico a determinado grupo de pessoas, quais sejam, as que possuem
obesidade em grau III. Esta especificidade não afronta as regras vigentes,
fazendo com que seja possível sua inserção no mundo jurídico.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 086/2017 não encontra objeções para sua
aprovação.

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

086/2017, por não estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 086/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 158/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 102/2017, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Resende, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Movimento Unificado de Desenvolvimento da área do Remanso
(M.U.D.A. R), de Santa Inês- Ma.

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 e finalidade de trabalhar em
beneficio de pessoas em vulnerabilidade social, pelo progresso da
comunidade , prestar assistência social e tem caráter sócio ambientalista,
aos 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 102/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 159/2017

RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de
parecer, o Projeto de Lei nº 103/2017, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que Considera de Utilidade Pública a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP- Instituto Coelho Neto,
com sede e foro na cidade de São Luis, 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 promoção da assistência social;
promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico.

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 103/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 160/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 016/2016, de
autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a
criação, no Estado do Maranhão, do Programa de Terapia Natural e dá
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado o Programa
de Terapia Natural, para o atendimento da população do Estado do
maranhão, objetivando seu bem-estar e a melhoria da qualidade de
vida.

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

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

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

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

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

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

016/2016, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 016/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 016 / 2016

Estabelece Diretrizes para o Programa de Terapia
Natural, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º A presente Lei estabelece diretrizes para o Programa de
Terapia Natural, para o atendimento da população do Estado do
Maranhão, objetivando seu bem-estar e a melhoria da qualidade de
vida.

Art. 2º Constituem objetivos específicos do Programa de
Terapia Natural:

I - a promoção da saúde e a prevenção de doenças através de
práticas que utilizem basicamente os recursos naturais, tais como
massoterapia, fitoterapia, homeopatia, terapia floral, acupuntura,
hidroterapia, cromoterapia, aromaterapia, oligoterapia, geoterapia,
quiropraxia, iridologia, hipnose, trofoterapia, naturologia,
ortomolecular, ginástica terapêutica e terapia da respiração;

II - o estímulo à utilização de técnicas de avaliação energética
das terapias naturais;

III - a divulgação dos benefícios decorrentes das terapias
naturais.

Art. 3º As modalidades terapêuticas adotadas através das
diretrizes do Programa de Terapia Natural deverão ser desenvolvidas
por profissionais devidamente habilitados e inscritos nos respectivos
órgãos de classe municipal, estadual e federal.

Art. 4º O Poder Público regulamentará a presente Lei no que
se fizer necessário.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 161/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 094/2017, de autoria

do Senhor Deputado Cabo Campos, que “dispõe sobre a autorização
de uso de veículos apreendidos e não identificados pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão e dá outras providências.”

O Projeto prevê que o veículo automotor apreendido pela
Polícia Estadual poderá ser utilizado pela Polícia Civil, Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar em trabalho exclusivo a segurança pública
com autorização expressa do Secretário de Segurança Pública do
Estado e estabelece o procedimento administrativo para tal fim.

Em apertada síntese, é o relatório.
Primeiramente é necessário dizer que está em vigor a Lei 10.227,

de 15 de abril de 2015, que “Dispõe sobre o procedimento de utilização
de veículos apreendidos e removidos para os pátios do Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado,
porém esta lei permite a utilização somente para a Polícia Judiciária.

O Projeto em comento permite a utilização pela Polícia Civil,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O Supremo Tribunal
Federal já se manifestou sobre assunto no julgamento da ADI 3327/ES,
onde considerou como matéria administrativa de cada estado e não
sendo de competência da União, podendo assim o Estado Legislar
plenamente, vejamos:

“STF - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE ADI 3327 ES (STF)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS
CAPIXABAS NS. 5.717/1998 E 6.931/2001.
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA POLÍCIA
MILITAR OU PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO, DE
VEÍCULOS APREENDIDOS E NÃO IDENTIFICADOS
QUANTO À PROCEDÊNCIA E À PROPRIEDADE,
EXCLUSIVAMENTE NO TRABALHO DE REPRESSÃO
PENAL. QUESTÃO AFETA À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL: COMPETÊNCIA NÃO
ATRIBUÍDA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.”

Destacamos que o Projeto, em análise, é bem parecido com a
Lei nº 5.717/98 do estado do Espirito Santo, objeto da Ação de
Inconstitucionalidade supramencionada, havendo poucas alterações.

Que pese a matéria também tratar de segurança pública, o
Projeto está criando procedimento administrativo no âmbito da
Secretaria de Segurança Pública, invadindo assim a reserva de
inciativa do Poder Executivo.

Sobre o assunto, vale aqui salientar o voto vencedor da Ministra
Carmem Lúcia quando do julgamento da ADI 3327/ES, in verbis:

“TRIBUNAL PLENO AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 3.327 VOTO A
SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente,
nesta matéria, peço vênia ao Ministro Dias Toffoli. Mas
esta é uma matéria de administração pública, porque
se tem a questão dos veículos. Até examinei aqui,
Ministro, os precedentes que dizem respeito ao uso de
aparelhos apreendidos. Tenho para mim que aqui não é
matéria de trânsito, e, portanto, não seria da competência
alegada, porque, nos Estados, nós sabemos, apreendem-se
aqueles veículos, e é preciso saber o que fazer com eles. O
Código de Trânsito conta com norma que permite serem
evados em hasta pública, mas é uma permissão que nem
sempre ocorre. Então, peço vênia ao Ministro Dias Toffoli,
mas, nesta matéria especificamente, divirjo para votar no
sentido de julgar improcedente a ação.”

 
Então a matéria adentra no que chamamos de reserva de

administração, corolário da separação dos poderes, que são
assuntos eminentemente administrativos que não comporta a
ingerência do Poder Legislativo.

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

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

094/2017 por padecer de inconstitucionalidade formal subjetiva.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 094/2017, nos termos do
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voto do relator.

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

em 23 de maio de 2017.

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

P O R T A R I A   Nº  376/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1834/2017-AL.,

R E S O L V E:

COLOCAR o servidor SÉRGIO VICENTE DE JESUS
CARVALHAL, Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula nº 700443,
deste Poder, à     disposição da Prefeitura Municipal de Luís Domingues
- MA, a título de colaboração mútua, com ônus para esta Casa
Legislativa.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15
de maio de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente em
exercício.
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

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