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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/05/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.05.2018

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 176/18).

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

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI Nº 030/2018, AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO( MENSAGEM Nº 009/2018), QUE AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO DE
CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA DE TERRAS E
EDIFICAÇÕES DO DENOMINADO “PARQUE
INDEPENDÊNCIA”, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO
LUIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E DE
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO FÁBIO
BRAGA.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 065/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE DOAÇÃO DE LIVROS. (A SER
COMEMORADA ANUALMENTE NA TERCEIRA SEMANA DO
MÊS DE ABRIL OU EM SEMANA QUE INCORPORE O DIA 23 DE
ABRIL). COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

IV – PROJETO DE  LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI Nº 005/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, INSERE NO
CALENDÁRIO CULTURAL, TURÍSTICO E RELIGIOSO DO
ESTADO DO MARANHÃO, O ‘FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO”,
NO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

V – PROJETO DE  RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO SÉRGIO FROTA QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR CELSO
MODY, CANTOR E INTÉRPRETE DA ESCOLA DE SAMBA
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, NATURAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
TÉCNICAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
CONCEDE MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
RODRIGO MAIA ROCHA – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR RONALD
ALEXANDRE CAMILO, NATURAL DE DUQUE DE CAXIAS-RJ.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE
A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” À SENHORA ÂNGELA
MARIA MORAES SALAZAR. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONCEDE
A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR MURILO
ANDRADE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. COM SUBSTITUTIVO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
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ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE SEU 69º
(SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/05/18,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (1ª SESSÃO). E
DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 215/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES DAS
CÂMARAS MUNICIPAIS, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS CIDADES: BARRA DO
CORDA EM 03/05, PASSAGEM FRANCA EM 08/05, SÃO
FRANCISCO DO MARANHÃO EM 10/05, CAJAPIÓ E NOVA
IORQUE EM 11/05, ESTREITO EM 12/05 E ALTO PARNAÍBA EM
19/05/18. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 217/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 002/2018, DE SUA AUTORIA,QUE DISPÕE
SOBRE A CONSULTA PLEBISCITÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE
POÇÃO DE PEDRAS E BERNARDO DO MEARIM, ACERCA DO
DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO DE POVOADO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 219/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO CORDA, PELA PASSAGEM DE SEU 183º (CENTÉSIMO
OCTOGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO
DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 220/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE  LEI Nº 067/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE “CRIA O DIA ESTADUAL DO
ANALISTA JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA ESTADUAL”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 221/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nºs 020 e 021/2018, AMBOS DE SUA
AUTORIA, QUE CONCEDEM OS “TÍTULOS DE CIDADÃO
MARANHENSE AOS PASTORES IVAN PEREIRA BASTOS E
SAMUEL CÂMARA”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 222/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE  LEI Nº 105/
2018, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO Nº 223/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR
ROBSON BRAGA DE ANDRADE, PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI, PELO
RECEBIMENTO DE SEU TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE,
EM SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA NESTE PARLAMENTO,
NO DIA 10 DE MAIO , DO ANO EM CURSO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

18. REQUERIMENTO Nº 225/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 059/
2018, DE SUA AUTORIA, QUE “REGULAMENTA O SERVIÇO DE
PUBLICIDADE ALTERNATIVA DE LINHA MODULADA”.

19. REQUERIMENTO Nº 226/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 225/2015, DE SUA AUTORIA.

20. REQUERIMENTO Nº 227/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 112/2017, DE SUA AUTORIA.

21. REQUERIMENTO Nº 228/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 128/2017, DE SUA AUTORIA.

22. REQUERIMENTO Nº 229/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
LEI Nº 190/2016, DE SUA AUTORIA.

23. REQUERIMENTO Nº 230/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, SENHOR
FRANCISCO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, PELA PASSAGEM DO
SEU 50º (QUINQUAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 15
DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24. REQUERIMENTO Nº 231/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À DIOCESE DE IMPERATRIZ-MA, PELA
INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL AO PADRE JOSIMO TAVARES.

25. REQUERIMENTO Nº 232/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOTA PINTO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES, AO VEREADOR OSMAR FILHO, PELA SUA
ELEIÇÃO A PRESIDÊNCIA DA NOVA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUÍS, PARA O
BIÊNIO 2019 A 2020.

26. REQUERIMENTO Nº 233/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES, AO VICE-PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF),
FERNANDO SARNEY, PELA SUA REELEIÇÃO COMO
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE
FUTEBOL (CONMEBOL).

27. REQUERIMENTO Nº 234/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO ORDINÁRIA DO PRÓXIMO DIA 09 DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO, ÀS 11:00H, UMA SESSÃO SOLENE PARA A
ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO MARANHENSE AOS
SENHORES SAMUEL CÂMARA E IVAN PEREIRA BASTOS.

28. REQUERIMENTO Nº 239/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS
DA CASA, VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE LUIS
CARLOS NUNES FREIRE, OCORRIDO NA MANHÃ DO DIA 10
DO CORRENTE, NESTA CAPITAL.

29. REQUERIMENTO Nº 243/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, SUBSCRITO PELO DEPUTADO
STÊNIO RESENDE, REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR LUIZ
GONZAGA MARTINS COÊLHO, PELA SUA REELEIÇÃO PARA O
CARGO DE PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

30. REQUERIMENTO Nº 244/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2016, DE SUA AUTORIA.

VIII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

31. REQUERIMENTO Nº 224/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDA
PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA DISCUTIR LEI Nº 12.244, DE 24
DE MAIO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A UNIVERSALIZAÇÃO
DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
DO BRASIL. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

32. REQUERIMENTOS Nºs  235,236,237 E 238/2018, DE
AUTORIA DOS DEPUTADOS NINA MELO, WELLINGTON DO
CURSO, JÚNIOR VERDE E SÉRGIO FROTA, REQUEREM
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMÍLIARES DO EX-
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, EPITÁCIO
CAFETEIRA, QUE FALECEU NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM

CURSO, COM A SUBSCRIÇÃO DO DEPUTADO STÊNIO RESENDE
AO REQ, Nº 235/18.

33. REQUERIMENTO Nº 240/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 27 DE
FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

34. REQUERIMENTO Nº 241/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 8,9 E10 DE MAIO, NESSE
PERÍODO ESTEVE PARTICIPANDO  DA “XXII CONFERÊNCIA
NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS”,
REALIZADO EM GRAMADO/RS.

35. REQUERIMENTO Nº 242/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO SENHOR
MARCO ANTÔNIO FREITAS SANTOS, DIRETOR DO HOSPITAL
CARLOS MACIEIRA (HCM), PARA QUE PRESTE INFORMAÇÃO
SOBRE A CAUSA DE ÓBITO DO SENHOR NONATO DENTISTA,
EX-DEPUTADO ESTADUAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 17/05/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 107/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a política de governança da
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional.

2. PROJETO DE LEI Nº 108/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que inclui no Calendário Cultural Oficial do Estado do
Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua comemorado em São
Luís.

3. PROJETO DE LEI Nº 109/18, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que dispõe sobre a criação do cargo de Técnico em
Imobilizações Ortopédica no Quadro de Pessoal da Área da Saúde do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 110/18, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde, que considera de Utilidade Pública, a Associação Comunitária
dos Agricultores e Agricultoras Remanescentes de Quilombola, com sede
e foro no Povoado Quilombo Onça, município de Santa Inês-MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 111/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, a Associação de
Moradores do Parque Horizonte, com sede e foro em Paço do Lumiar-
MA.

6. PROJETO DE LEI Nº 112/18, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública, o Instituto “Resgatando
para Cristo”, com sede e foro no Município de Codó-MA.

7. PROJETO DE LEI Nº 113/18, de autoria do Senhor Deputado
Léo Cunha, que considera de Utilidade Pública, o Instituto Amar + Amar,
com sede e foro no Município de Imperatriz-MA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/18,
de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Lucas Daniel Fernandes
Cardozo.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 033/18, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar do Estado
do Maranhão – PMMA, o Senhor Antonio Carvalho Portela Filho.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 106/18, de autoria do Senhor Deputado

Glalbert Cutrim, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao
consumidor, de informações e documentos por parte de operadoras de
plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de negativa de
cobertura e dá outras providências.
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ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 104/18, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual dos Blocos Tradicionais, a ser
celebrado em 04 de setembro.

2. PROJETO DE LEI Nº 105/18, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão as manifestações culturais da Região da “Grande Madre
Deus” no Município de São Luís, dentre outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Tenente-Coronel Marcus Vinicius Soares
Guimarães de Oliveira.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 103/18, de autoria do Senhor Deputado

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

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

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 16 DE MAIO DE 2018.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 107 / 18

Dispõe sobre a política de governança da
administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional.

Art. 1º  Dispõe sobre a política de governança da administração
pública estadual direta, autárquica e fundacional.

Art. 2º Para os efeitos do disposto nesta Lei, considera-se:
I - governança pública - conjunto de mecanismos de liderança,

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar
a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade;

II - valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou
entregues pelas atividades de uma organização que representem respostas
efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e
modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos
específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços
públicos; 

III - gestão de riscos - processo de natureza permanente,
estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que
contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos
que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável
quanto à realização de seus objetivos. 

Art. 3º São princípios da governança pública: 
I - capacidade de resposta; 
II - integridade; 
III - confiabilidade;
IV - melhoria regulatória; 
V - prestação de contas e responsabilidade; e 
VI - transparência. 
Art. 4º São diretrizes da governança pública:
I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade,

encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação
de recursos e com as mudanças de prioridades; 

II - promover a simplificação administrativa, a modernização da
gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles
prestados por meio eletrônico; 
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III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a

implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para
assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas; 

IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a
integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas
a gerar, preservar e entregar valor público;

V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta
administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em
consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas
entidades; 

VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de
risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos
sancionadores; 

VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento
de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre
que possível, seus custos e benefícios; 

VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela
conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e
pelo apoio à participação da sociedade; 

IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas
práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do
ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que
conveniente; 

X - definir formalmente as funções, as competências e as
responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais; e 

XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente
das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o
acesso público à informação. 

Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública:
I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza

humana ou comportamental exercida nos principais cargos das organizações,
para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa
governança, quais sejam:

a) integridade; 
b) competência; 
c) responsabilidade; e 
d) motivação; 
II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos,

planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre
organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de
responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido; e 

III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar
os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e
para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das
atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade
no dispêndio de recursos públicos. 

Art. 6º Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades,
observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis,
implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em
consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos nesta Lei

Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de
governança de que trata o caput incluirão, no mínimo: 

I - formas de acompanhamento de resultados; 
II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e 
III - instrumentos de promoção do processo decisório

fundamentado em evidências.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O tema da governança é moderno e traz para a Administração
Pública conceitos e instrumentos de gestão eficiente aplicados pela iniciativa
privada em suas ações. Por essa razão. Recentemente, foi apresentada a
política de governança da Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional, publicada no Diário Oficial da União. A norma define
governança pública como “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia

e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade”. Seguindo o que já é aplicado no âmbito federal,
passa-se a ter a necessidade de se implantar, também, no âmbito estadual,
razão pela qual apresenta-se o presente Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 108 / 18

Inclui no Calendário Cultural Oficial do Estado do
Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua
comemorado em São Luís.

Art.1º - Fica incluído no calendário cultural oficial do Estado do
Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua, a ser realizado anualmente,
no período de 1º à 13 de maio, no bairro do Cohajap, município de São
Luís.

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

JUSTIFICATIVA

Esta proposta tem como objetivo incluir no calendário oficial de
eventos do Estado do Maranhão, o Festejo de Santo Antônio de Pádua, a
ser realizado anualmente, no período que compreende os dias 1º à 13 de
maio.

Santo Antônio de Pádua, também chamado de santo casamenteiro,
protetor dos pobres e padroeiro dos objetos perdidos, é um dos mais
cultuado no Brasil, tendo seu dia celebrado em 13 de junho, data que dá
início às festividades juninas.

Em São Luís, todos os anos, nos primeiros treze dias de junho, é
realizado pela Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Cohajap, festejo em
homenagem ao santo.

As festividades agremiam centenas de fiéis com a realização de
Trezenas, novenas, tríduos, missas, encerrando-se com procissão no dia
13 de junho.

Frente à importância religiosa, e ao inegável papel social do festejo
que abre o período junino, conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação desta propositura.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de maio de
2018. - Bira do Pindaré - Dep. Estadual

PROJETO DE LEI Nº 109 / 18

Dispõe sobre a criação do cargo de Técnico em
Imobilizações Ortopédicas no Quadro de Pessoal da
Área da Saúde do Estado e dá outras providências.

Artigo 1º - Fica criado no Quadro de Pessoal da Área de Saúde do
Estado, o cargo de técnico em imobilização ortopédica, de técnico de nível
médio.

Artigo 2º - São condições para o exercício da Profissão de Técnico
em Imobilização Ortopédica:

I. ser portador de certificado de conclusão de 1º e 2º graus, ou
equivalente, e possuir formação profissional por intermédio de Escola
Técnica específica, com no mínimo de 02 (dois) anos de duração;

II.  possuir diploma de habilitação profissional, expedido por
Escolas Técnicas em Imobilizações Ortopédicas, registradas no órgão
competente.

Artigo 3º - O número de cargos de técnico em imobilização
ortopédica deverá ser fixado pela Secretaria Estadual da Saúde.

Artigo 4º - O cargo de técnico em imobilização ortopédica será
escalonado em cinco categorias, levando-se em consideração o tempo de
serviço público:

I - terceira categoria, de zero a três anos;
II - segunda categoria, de mais de três a seis anos;
III - primeira categoria, de mais de seis a oito anos;
IV - categoria especial B, de mais de oito a dez anos;
V - categoria especial A, de mais de dez anos.
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Artigo 5º - Os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas

em imobilização ortopédica, em seus respectivos setores, são da
competência do Técnico em Imobilização Ortopédica.

Artigo 6º - As especificações do cargo ora criado, compreendendo
denominação, síntese de atribuições simples e típicas, forma de ingresso,
qualificação essencial, jornada de trabalho e lotação encontram-se previstas
no Anexo Único desta lei.

Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias para este fim destinadas.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sergio Frota - Deputado Estadual

ANEXO ÚNICO
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

CARGO DE TÉCNICOS EM IMOBILIZAÇÕES
ORTOPÉDICAS

1 - Síntese das atribuições simples: Atividades profissionais de
execução especializada relacionada a trabalhos de técnicos de imobilização
ortopédica.

2 - Atribuições típicas:
2.1 - retirar aparelhos de imobilização ortopédica;
2.2 - confeccionar imobilizações e aparelhos gessados nas salas de

gesso e cirurgia;
2.3 - preparar o material para confeccionar as imobilizações;
2.4 - observar o tipo de imobilização a confeccionar, as condições

do paciente, seguindo as orientações médicas;
2.5 - obedecer às normas técnicas da Sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia - SBOT - e às normas internacionais para
confecção de imobilização;

2.6 - zelar pela limpeza da sala de imobilização, bem como pela
limpeza, preservação e guarda de todo o instrumental de uso na sua
especialidade;

2.7 - executar outros encargos semelhantes, pertinentes ao
emprego.

3 - Forma de ingresso: Concurso público de provas ou de provas
e títulos

4 - Qualificação essencial: Técnico em imobilizações ortopédicas
de nível médio

5 - Jornada de Trabalho: Trinta horas semanais
6 - Lotação: Privativa da Secretaria Estadual de Saúde

JUSTIFICATIVA

Os profissionais em imobilizações ortopédicas estão em atividade
no mercado de trabalho brasileiro há mais de cinquenta anos, executando
os seus serviços em hospitais, prontos-socorros e clínicas especializadas
em ortopedia e traumatologia, sempre sob orientação e supervisão direta
de médicos ortopedistas.

Todavia, não existe a figura do técnico em imobilizações
ortopédicas no plano e política de cargos e salários, o que impede a
contratação destes profissionais, mediante a realização de concursos
públicos para provimento do referido cargo.

Diante deste quadro, o que vem ocorrendo, atualmente, é que na
maioria dos hospitais da rede pública, inclusive em alguns postos de
saúde, as imobilizações ortopédicas estão sendo realizadas por auxiliares
de enfermagem, fato este que contraria flagrantemente a proibição formal
aos profissionais de enfermagem de realizarem.

No entanto, justamente por falta de previsão legal criando o cargo
de técnicos em imobilizações ortopédicas, os auxiliares de enfermagem
acabam sendo obrigados a assumir uma função que contraria o código de
ética de sua categoria, para a qual não se encontram preparados, correndo
o risco de sofrerem punições por parte dos seus órgãos fiscalizadores, ou
até mesmo, trazerem complicações sérias, e por vezes fatais aos pacientes
da ortopedia.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nossos nobres Pares
para a aprovação da relevante matéria tratada no projeto de lei ora
apresentado.

PROJETO DE LEI Nº 110 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária dos Agricultores e Agricultoras
Remanescente de Quilombola.

Art. 1 – Fica considerada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Agricultores e Agricultoras Remanescente de Quilombola,
com sede no Povoado Quilombo Onça, município de Santa Inês/MA.

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 15 de maio de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

PROJETO DE LEI Nº 111 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Parque Horizonte

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública a Associação de
Moradores do Parque Horizonte, com sede e foro no município de Paço
do Lumiar - MA.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 112 / 18

Considera de Utilidade Pública o Instituto
“Resgatando para Cristo”, em Codó (MA).

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto
“Resgatando para Cristo”, entidade da sociedade civil sem fins lucrativos,
com sede e foro no Município de Codó (MA).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís (MA), 16 de maio de 2018. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 113 / 18

Considera de Utilidade Pública o INSTITUTO AMAR
+ AMAR, com sede no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão.

Art.1°- Fica considerada de utilidade pública o INSTITUTO
AMAR + AMAR, inscrito no CNPJ sob o nº 07.360.713/0001-05, com
sede e foro na Rua Benedito Leite, nº 94, Bairro Entroncamento no
Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2018. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 032 / 18

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor Lucas Daniel
Fernandes Cardoso.
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Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel

Beckman”, ao Senhor Lucas Daniel Fernandes Cardozo.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da

sua publicação.
PLENÁRIO ‘DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS DO

PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 16 DE MAIO DE 2018. -
VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Nosso pedido se justifica diante das inúmeras ações desenvolvidas
pelo Senhor Lucas Daniel Fernandes Cardozo, no atributo de suas funções
quando na promoção da educação de qualidade especialmente no tocante
a formação de oficiais no âmbito do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO ‘DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 16 DE MAIO DE 2018. -
VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033 / 18

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar do Estado
do Maranhão - PMMA, o Senhor Antonio Carvalho
Portela Filho.

Art. 1°. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão –
PMMA, o Senhor Antonio Carvalho Portela Filho.

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

PLENÁRIO DEPUTADO ESTADUAL “NAGIB HAICKEL”
DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM SÃO LUÍS, 07 DE
MAIO DE 2018. - DEP. ANA DO GÁS – PC do B - DEPUTADA
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A nossa propositura tem por escopo, o reconhecimento do trabalho
do Segundo Tenente da PMMA, o Sr. Antonio Carvalho Filho, em prol do
bem comum dos maranhenses.

Natural da cidade de Pirapemas (MA), filho do casal Antonio
Carlos Portela e Maria da Luz Ferreira Araujo. O Segundo Tenente Antonio
Carvalho Filho é casado com a Sra. Luanna Carvalho, com quem tem
quatro filhos: Guilherme Felipe da Silva Portela, Girla Zaine da Silva
Portela, Gabriel Kauan Araujo Portela e José Yago Carvalho Portela.

Ainda na juventude já demonstrava aptidão para cuidar da vida
das pessoas. Aptidão que mais tarde se concretiza com o ingresso na
briosa Policia Militar do Maranhão - PMMA.

De forma harmônica, sob conduzir a formação acadêmica em
consonância com a atividade profissional. É Bacharel em História pela
UEMA, Bacharel em Direito pela Universidade CEUMA e Pós-Graduado
em Políticas Públicas, pela Universidade Regional do Cariri – URCA.

Na carreira de Policial Militar buscou know how, realizando os
mais diversos cursos; Polícia Cidadã pela UEMA; Instrução de Nivelamento
de Conhecimento no Estado da Paraíba (Curso para integrar a Força
Nacional de Segurança Pública), Curso de Técnica de Abordagem na PMMA;
Instrutor Multiplicador da Disciplina Direitos Humanos pelo Ministério
da Justiça – Brasília/DF; Instrutor Multiplicador da Disciplina Técnicas
Não Letais – CONDOR – Maior fabricante de armas não letais do Brasil
e uma das maiores do mundo; Curso de Introdução a Atividade de
Inteligência, através do Ministério da Justiça, Brasília/DF. Foi membro
efetivo da Força Nacional de Segurança Pública durante a Copa do Mundo
em 2014.

Condecorações as mais diversas, destaco: Brigadeiro Falcão, a
mais Alta condecoração da PMMA; Alferes Morais Santos – A mais Alta
Condecoração do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – Medalha
Soldado Pedro da Força Nacional de Segurança Pública – Medalha Brigadeiro

Sampaio de Infantaria do Exército Brasileiro - Rio de Janeiro/RJ – Medalha
da PAZ - ONU.

Honraria mais que merecida a um policial que já exerceu as atividades
de Comandante dos Destacamentos Policiais Militares dos Municípios de
Marajá do Sena, Bom Lugar e Brejo de Areia. Foi Comandante do Segundo
Pelotão da Policia Militar do Município de Paulo Ramos.

Peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciativa e que a
mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida e posterior
aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO ESTADUAL “NAGIB HAICKEL”
DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM SÃO LUÍS, 07 DE
MAIO DE 2018. - DEP. ANA DO GÁS – PC do B - DEPUTADA
ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 225 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 059/2018,
que “Regulamenta o Serviço de Publicidade Alternativa de Linha
Modulada”, de minha autoria.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 10 de maio de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 226 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, com
fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária, logo
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 225/2015, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de fixação de cartaz, ou placa, em revendedoras e
concessionárias de veículos automotores, informando as isenções
concedidas às pessoas com deficiência e moléstias graves, e dá outras
providências, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 15 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 227 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, com
fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária, logo
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 112/2017, que dispõe sobre a
instituição de normas gerais para revitalização da bacia hidrográfica do Rio
Itapecuru, e dá outras providências, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 15 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 228 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, com
fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária, logo
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 128/2017, que institui a semana
de conscientização sobre a importância da vacinação em adultos e crianças,
e dá outras providências, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 15 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 229 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, com
fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária, logo
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 190/2016, que institui a isenção
do pagamento de passagens aos portadores de câncer, e dá outras
providências, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 15 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 230 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito do Município de São
Luís Gonzaga do Maranhão, Senhor Francisco Pereira Martins Júnior,
pela passagem de seu 50º (quinquagésimo) aniversário, no dia 15 de maio
do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 15 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 231 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o

Plenário, seja encaminhada Mensagem de Congratulações à Diocese de
Imperatriz – MA pela inauguração do memorial ao Padre Josimo Tavares.

Padre Josimo Tavares foi defensor ferrenho da reforma agrária,
lutando contra os grandes latifundiários em defesa dos mais pobres. Em
seu Testamento Espiritual, poucos dias antes de seu assassinato, dizia
Josimo que sua morte estava anunciada, encomendada e prescrita nos
anais das correntes que desejavam ardentemente eliminá-lo, que novos
Anás e novos Caifás já o haviam julgado. Mas Josimo se encontrava firme,
pois havia assumido o seu trabalho pastoral no compromisso e na causa
em favor dos pobres, dos oprimidos e injustiçados, impulsionado pela
força do Evangelho.  Nada reflete melhor sua importância que suas próprias
palavras:

“Agora estou empenhado na luta pela causa dos pobres lavradores
indefesos, povo oprimido nas garras dos latifúndios. Se eu me calar, quem
os defenderá? Quem lutará a seu favor? Eu pelo menos nada tenho a
perder. Não tenho mulher, filhos e nem riqueza sequer, ninguém chorará
por mim. Só tenho pena de uma pessoa: de minha mãe, que só tem a mim
e mais ninguém por ela. Pobre. Viúva. Mas vocês ficam aí e cuidarão dela.
Nem o medo me detém. É hora de assumir. Morro por uma justa causa.
Agora quero que vocês entendam o seguinte: tudo isso que está acontecendo
é uma conseqüência lógica resultante do meu trabalho na luta e defesa
pelos pobres, em prol do Evangelho que me levou a assumir até as últimas
conseqüências. A minha vida nada vale em vista da morte de tantos pais
lavradores assassinados, violentados e despejados de suas terras. Deixando
mulheres e filhos abandonados, sem carinho, sem pão e sem lar. É hora de
se levantar e fazer a diferença! Morro por uma causa justa.”

Pouco depois de escrever seu relato, no dia 10 de maio de 1986,
dia das mamães, padre Josimo foi assassinado covardemente enquanto
subia as escadas do prédio da Mitra Diocesana de Imperatriz, MA.

O nome de Padre Josimo está hoje em centenas de Acampamentos
de Sem Terra, de Assentamentos de Reforma Agrária e de Comunidades
Eclesiais de Base. Ele está muito vivo e presente nos corações e na mente
de milhões de pessoas que lutam para que a Mãe terra seja libertada das
garras do latifúndio e partilhada com milhões de sem-terra através de uma
reforma agrária popular, massiva e democrática.

Frente a tal luta, esta Casa Legislativa, rende homenagem ao papel
que desempenha a Diocese de Imperatriz na promoção dos nobres ideais,
no estudo e na divulgação da luta do Padre Josimo.

Assevera-se, por fim, a continuidade da luta do nobre padre, não
o calaram em vida nem calarão seu legado em morte, o memorial em sua
homenagem fortalece as lutas pela reforma agrária no país, fortalecendo os
ideais da luta contra as desigualdades sociais que assolavam a sociedade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de maio de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 232 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido
o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações, ao vereador
OSMAR FILHO- PDT, pela sua Eleição a Presidente da Nova Mesa
Diretora da Camara de Vereadores, para o biênio 2019 a 2020, no  dia 09 de
maio deste ano, e  tomará posse no cargo em 1º de janeiro do próximo.
Quero aqui parabenizá-lo por esse importante momento que irá contribuir
com a sua carreira e desejar-lhe sucesso nessa nova jornada.

O novo Presidente Osmar Filho – PDT, citou também logo após
os   nomes dos colegas eleitos que irar compor a nova  Mesa Diretora,
assegurando que todos terão participação em sua administração. Numa
gestão compartilhada destacou ainda que os servidores serão priorizados
.
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Chapa, denominada “Vereador Edmilson Jansen”, ficou assim

composta:
Presidente – Osmar Filho (PDT)
1º Vice –Presidente- Astro de Ogum (PR)
2º Vice-Presidente – Nato Júnior   (  PP  )
3º Vice-presidente – Josué Pinheiro (PSDB)
1º  Secretário –Francisco Carvalho (PSL)
2º  Secretário – Chaguinhas  (PP)
3º Secretário – Beto Castro  (Pros)
4º Secretário -Concita Pinto (Patriota)
5º Afonso Manoel (MDB)
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, EM 10 DE

MAIO DE 2018. - JOTA PINTO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 233 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao vice-presidente
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando Sarney, pela sua
reeleição como representante da Confederação Sul-Americana de Futebol
(Conmebol) no Conselho da Federação Internacional de Futebol Associado
(Fifa), que aconteceu nesta sexta-feira (11), durante o 69º Conselho
Ordinário da entidade no Paraguai.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 15 de maio de 2018. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO N° 234 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido
o Plenário, seja realizada logo após a sessão ordinária do próximo dia 09 de
agosto do corrente ano, às 11:00h, uma Sessão Solene para a entrega dos
Títulos de Cidadãos Maranhenses aos senhores Samuel Câmara e Ivan
Pereira Bastos.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 15 de maio de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 235 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família do ex-
governador do Estado do Maranhão Epitácio Cafeteira, que faleceu no dia
13 de maio do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 14 de maio de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO  Nº 236 / 18

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do
Excelentíssimo Senador EPITÁCIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 13 de maio do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de maio de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 237 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação do presente Requerimento de Pesar pelo
falecimento do Ex-senador Epitácio Cafeteira, ocorrido no dia 13 do mês
em curso.

Epitácio Cafeteira Afonso Pereira, considerado uma das maiores
expressões políticas do Maranhão, nasceu em João Pessoa, no estado da
Paraíba, e era filho de José Justino Pereira do Café e Eudóxia Afonso
Pereira.

Natural da Paraíba, Cafeteira veio para o Maranhão ainda quando
criança, onde iniciou sua trajetória política, tendo exercido os cargos de
Prefeito de São Luís, deputado federal (por três mandatos), governador e
senador.

Externamos os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos,
em especial, à sua viúva, Isabel Cafeteira e à sua filha, Janaína Cafeteira,
colocando-nos solidários neste momento de inestimável perda.

Neste momento de dor este Poder Legislativo, deixa externado sua
imensa gratidão, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso bom
Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos familiares e amigos.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 14 DE MAIO DE 2018. - JUNIOR VERDE
- DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 238 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar aos familiares e
amigos do ex-governador e ex-senador Sr. Epitácio Cafeteira, por conta do
seu falecimento ocorrido no dia 13 de maio de 2018.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -

São Luís, 14 de maio de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA – PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 239 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário, seja consignado nos Anais desta Assembléia Legislativa
um voto de profundo pesar pelo falecimento de LUIS CARLOS NUNES
FREIRE, ocorrido na manhã do dia 10 do corrente, nesta Capital.

Dr. Luis Carlos, era casado com a Sra. Virginia Maria Fernandes
Ribeiro Nunes Freire, com que teve dois filhos, Glenda e Osvaldo (já
falecido). Ele era filho do saudoso Governador Nunes Freire e cunhado do
ex-presidente desta Casa Legislativa, Deputado Manoel Ribeiro.

Desta forma, requeiro, que seja encaminhada mensagem de
condolências aos seus familiares, através da sua esposa Sra. Virginia Maria
Fernandes Ribeiro Nunes Freire e da filha, Glenda, no seguinte endereço:
Rua 13 de Maio, 301, Centro, São Luis-MA.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO   MARANHÃO em 10 de maio de 2018. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 240 / 18

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 08 a 27 de fevereiro
de 2018, em virtude de tratamento de saúde, conforme atestado médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luis – MA, em 09 de maio de 2018. – HEMETÉRIO WEBA –
Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 241 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência que seja justificada a minha ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 8,9 e 10 de maio do ano em curso, uma vez que estive
participando da “XXII Conferência Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais”, realizado em Gramado/RS, razão que
inviabilizou o comparecimento as sessões.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís/MA, em 14 de maio de 2018. - Junior Verde - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18

EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 242 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação da Mesa, seja encaminhado
expediente ao Senhor Marco Antônio Freitas Santos, Diretor do Hospital
Carlos Macieira (HCM), para que preste informações sobre a causa de
óbito do senhor Nonato Dentista, ex-Deputado Estadual, tendo em vista
que sua internação incorreu por razões clinicamente favoráveis ao paciente,
mas que redundou no falecimento prematuro de uma personalidade de
grande relevância para o Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 16 de maio  de 2018. - Hemetério Weba - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO N° 243 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos que seja enviada mensagem
de congratulação a Sua Excelência o Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho,
pela sua reeleição para o cargo de Procurador Geral de Justiça do Estado do
Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão deseja a nova
Mesa Diretora do Tribunal de Justiça uma gestão bem-sucedida a frente
do Ministério Público do Maranhão, concretizando seu papel constitucional
de promover justiça à sociedade maranhense.

Plenário Nagib Haikel do Palácio Manuel Beckman, em 16 de
maio de 2018. - OTHELINO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

REQUERIMENTO Nº 244 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2018, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 16 DE MAIO DE 2018. - Vinícius Louro
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.05.18
EM: 16.05.18

INDICAÇÃO Nº 312 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
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Prefeito Municipal de São Luís, Dr. Edvaldo Holanda Júnior, solicitando
que autorize a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que realize
obras de recuperação das Ruas 14, 16, 29 e 31 situadas no Bairro do
Bequimão, nesta capital.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação visa beneficiar toda a população deste bairro pois
essas referidas ruas encontram-se com uma grande quantidade de buracos
e erosões que causam contratempos e dificultam a trafegabilidade e o
acesso de pedestres, meios de transporte, principalmente no período
chuvoso e também irá facilitar a trafegabilidade de todos que se deslocam
para os diversos locais do referido bairro.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 10 de maio de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 313 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente proposição encaminhada ao Secretário Municipal de Trânsito
e Transporte de São Luís, Sr. Canindé Barros, para que providencie a
implantação de uma Faixa de Pedestres na Av. Mario Andreazza, em frente
ao Condomínio Village das Palmeiras III, nesta cidade.

Trata-se de uma indicação oriunda de demanda dos moradores da
localidade que se queixam da falta de sinalização na supracitada via, haja
vista o intenso fluxo de veículos na região.

A precariedade na sinalização horizontal é fator que contribui
para diversas ocorrências. Inúmeros são as os relatos de acidentes de
trânsito envolvendo pedestres, com danos físicos e prejuízos materiais
para os implicados, em razão dos inúmeros condomínios residenciais,
lojas e escola na área. Tal situação é mais preocupante, devido à grande
quantidade de crianças e idosos, naturalmente mais vulnerais, que residem
ou frequentam nas adjacências.

Isto posto, a falta de sinalização e desorganização no trânsito da
supracitada área, provoca insegurança para a população.  Desse modo,
objetivando reduzir o alto índice de incidentes ocorridos na região, melhorar
o tráfego de veículos e pedestres na localidade, bem como proporcionar
um trânsito seguro e organizado com controle de velocidade e de definição
de prioridade da passagem de pedestres, que solicitamos atenção especial
para a implantação de faixa de segurança na Avenida Mario Andreazza,
justificando a apresentação da presente indicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 14 de maio de 2018. - JUNIOR VERDE -
Deputado Estadual – PRB - Presidente da Comissão de Administração
Pública da ALEMA

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

INDICAÇÃO Nº 314 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, Flavio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura Clayton
Noleto Silva, solicitação para que o Programa Mais Asfalto contemple
os Bairros Nova Santa Luzia e Cohab II, no município de Santa
Luzia.

O Bairro Nova Santa Luzia tem uma população aproximada de
1.209 habitantes, um dos maiores bairros da sede do município e tem um
posto de saúde que atende os bairros vizinhos, assim como o  bairro
Cohab II, também localizado na sede do município, com uma população
de 1.075 habitantes e inclusive neste bairro também tem um posto de
saúde, recém inaugurado, que atende os bairros adjacentes.

A solicitação é de 1,8 km de asfalto para o bairro Nova Santa
Luzia, que asfalta as principais ruas, inclusive a do posto de saúde, e para
o Bairro Cohab II, com 1,4 km de asfalto, contemplando todas as ruas,
inclusive a do posto de saúde.

Apresentamos a presente indicação, demonstrando o anseio de
aproximadamente 2  mil habitantes prejudicados pela poeira durante o
verão e a lama no inverno. No total são 3,2 km de asfalto para o município
de Santa Luzia que não trará apenas comodidade para estes moradores,
como saúde e melhoria da qualidade de vida daquela população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de maio de
2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 315 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, Flavio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura Clayton
Noleto Silva, solicitação para que o Programa Mais Asfalto contemple
o Povoado Vila do INCRA no município de Santa Luzia.

O Povoado Vila do INCRA está localizado à 145 km da Sede do
município, à margem da MA 006. Com uma população média de 2 mil
habitantes, o asfalto beneficiará aproximadamente 600 famílias.

Portanto apresentamos a presente indicação de 4 km de asfalto,
demonstrando o anseio de aproximadamente 2 mil habitantes do município
de Santa Luzia , no povoado Vila do INCRA, que trará melhoria da qualidade
de vida daquela população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de maio de
2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 316 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a
Mesa Diretora,  seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão,  Dr. Flávio Dino, solicitando
que autorize  o Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA,  a construção de  um poço, artesiano no Munícipio
Arame - Ma, especificamente no bairro Alto São João sendo que o mesmo
trará benefícios a toda comunidade

Tal solicitação é de grande importância pois visa beneficiar toda a
população que precisa do abastecimento de água, e também, todos aqueles
que visitarem este município.

Na qualidade de representante do Estado neste Parlamento
Estadual, solicito, ao Excelentíssimo Senhor Governador, atenção especial
a nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 10  de maio de 2018. – JOTAPINTO - Deputado Estadual - PEN -
PATRIOTA
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 317 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido à Mesa, seja encaminhado ao Prefeito de São Luís, Senhor
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Trânsito e Transportes, DR. FRANCISCO CANINDÉ BARROS,
solicitando que adotem providências no sentido de POSSIBILITAR A
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESTUDANTIS PARA A COMPRA
DA MEIA PASSAGEM EM SÃO LUÍS, JÁ QUE CENTENAS DE
ESTUDANTES, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO
CONSEGUIRAM ADQUIRIR TAL CARTEIRA.

A presente solicitação é de centenas de estudantes maranhenses
que, até o presente momento, não conseguiram adquirir carteira de estudante
no Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão. - Wellington do Curso -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 318 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com cópia ao Secretário de Estado de
Direitos Humanos e Participação Popular Francisco Gonçalves,
solicitando aos mesmos a aquisição de um veículo para uso exclusivo
do Conselho Tutelar da cidade de Bom Jardim/MA.

Conselho Tutelar não pode realizar um atendimento meramente
burocrático, restrito à sede do Órgão, devendo, de outro modo, atuar de
forma preventiva e itinerante, com deslocamentos constantes às mais
diversas localidades do município, de modo a prestar um atendimento in
loco às comunidades mais carentes.

Portanto, reputa-se imprescindível que o mesmo tenha à sua
disposição, em tempo integral, um veículo com motorista, de preferência
com a identificação própria do Órgão Para atender a demanda de visitas e
atendimento de ocorrências, conselheiros e conselheiras tenham condições
de melhor atender a quem precisa

O Conselho Tutelar de Bom Jardim, órgão permanente que tem
como dever zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente, conforme Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei
Municipal nº. 989/1998, necessita de um veículo que esteja a sua disposição,
de forma contínua e ininterrupta, visando maior eficiência e eficácia dos
trabalhos.

Por fim, destaca-se a seriedade e a boa vontade com que o Governo
do Estado sempre esteve e estará disponível para os assuntos do Conselho
e em zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Dessa forma, requer-se que esta indicação seja aprovada pelos pares dessa
casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 16 de maio de 2018. - GLALBERT CUTRIM -
Dep. Estadual

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

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

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

III - Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, senhoras e senhores educadores aqui presentes. Senhor
Presidente, primeiro, queremos registrar os nossos sentimentos e as
condolências pelo falecimento do ex-Governador, ex-Senador, ex-Prefeito,
ex-Deputado Federal, Epitácio Cafeteira, que aconteceu nesta semana e
foi velado nesta Casa Legislativa, durante os dias de segunda e terça-feira
passada. Ficam os nossos sentimentos e o Maranhão ainda continua de
luto pela perda de um grande cidadão, de um grande homem que contribuiu
muito para o desenvolvimento do Maranhão e do País. Senhor Presidente,
estivemos ausentes, nesta Casa, nos dias 9, 10 e 11, onde estávamos
representando a UNALE, União Nacional dos Legisladores Estaduais,
que faço parte da entidade, representando esta Casa Legislativa e no
Congresso agora, no Rio Grande do Sul, que foi dos dias 9, 10 e 11
passado, participando da 22ª Conferência Nacional dos Legisladores
Estaduais. Essa Conferência contou com a presença de aproximadamente
500 Deputados Estaduais de todo o Brasil, onde houve uma eleição, a 22ª
Conferência e a 22ª eleição desta entidade, UNALE, que nos representa
em todos os rincões brasileiros, que nos representa em todos os setores e
nós que, orgulhosamente, fazemos parte dessa entidade. E lá, dentre o
Congresso, teve a participação de alguns presidenciáveis dando as suas
palestras, mostrando quais são os seus compromissos para o nosso País,
para as eleições que virão no mês de outubro, tivemos a participação do
presidenciável Guilherme Boulos, do presidenciável Ciro Gomes, da
presidenciável Manuela D’Ávila e do presidenciável Álvaro Dias, estiveram
presentes e conversaram conosco, explicaram, mostraram as suas intenções
para quando chegar o registro das suas candidaturas nas convenções, já
como candidatos a Presidente da República, mostrando o seu trabalho
para nós e para todo Brasil. E também tivemos a palestra de vários Ministros,
Ministro do TCU, Ministro do TSE, vários Ministros estiveram
palestrando esses dias. Foi um encontro enriquecedor para todos os
deputados estaduais, para os diretores das assembleias, que estavam
presentes. A diretoria da nossa assembleia, representada pelos nossos
diretores que estão aqui, estiveram também presentes, participando. E foi
muito bom, muito enriquecedor, porque teve a participação nãos só dos
deputados, mas, sim, dos diretores, por meio do Diretor Bráulio, que é o
diretor-geral da Casa, e os outros diretores participando de toda essa
discussão desse trabalho, dessa conferência da UNALE. E a conferência
era “Os novos rumos que tomou o Brasil”. Então isso para nós foi muito
importante. E, após todo esse trabalho, houve as eleições para todos os
cargos preenchidos pela UNALE. O nosso Deputado Wellington do Curso
foi eleito Presidente do Parlamento Amazônico. Então ele, como era membro
do Parlamento Amazônico lá, foi eleito por cerca de 40 e poucos deputados
que estavam lá representando o Parlamento Amazônico, que faz parte da
Amazônia Legal. Elegeram Wellington do Curso como Presidente do
Parlamento Amazônico para o biênio de 2018 e início de 2019. E nós que
representamos esta Casa também levamos o nosso nome para mais uma
vez disputar uma eleição na UNALE. Fomos eleitos tesoureiro-geral da
UNALE naquele evento, naquele momento. Agradeço aos nossos amigos
deputados do Maranhão. Agradeço aos deputados de todo o Brasil, todos
que estavam presentes ali que deram aquele voto de confiança a mim para
que representasse as Assembleias Legislativas dos seus estados ali como
tesoureiro-geral da UNALE. E o nosso ex-tesoureiro, o Deputado do Rio
Grande do Sul Ciro Simone, foi eleito Presidente da UNALE. Então eu
quero parabenizar aqui a diretoria da UNALE, parabenizar aqui esse trabalho
da UNALE, que vem crescendo os parlamentos. Tanto o parlamento dos
vereadores, dando total atenção aos vereadores, como também o nosso
parlamento de deputado estadual. Porque o deputado estadual também
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tem que participar das discussões em todo o Brasil. São muito importantes
as discussões lá presentes com os deputados federais, os senadores, mas
precisa da participação de deputados estaduais. São os deputados estaduais
que conhecem a realidade, conhecem a realidade do interior, conhecem a
realidade dos povoados. Pode ser o mais longínquo que seja, mas o
deputado estadual é quem conhece a total realidade e tem que fazer parte
dessas discussões, para que nós possamos escolher senadores,
governadores e Presidente da República, podendo fazer parte de toda essa
discussão. E para que isso aconteça, precisamos ter fortalecida a nossa
entidade, que é a UNALE. Porque a UNALE sendo fortalecida, todo o
parlamento é fortalecido, sim. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Graça Paz por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, senhores deputados que compõem a Mesa,
senhores parlamentares, senhores da imprensa, funcionários desta casa,
eu quero saudar a todos que estão me ouvindo e me assistindo neste
momento em nome desses professores e professoras que estão aqui
esperando que esta Casa, fazendo justiça, jamais vote matéria que seja
prejudicial a vocês. Conte com meu apoio, com o apoio dos deputados
desta Casa. Senhores, eu vim a esta tribuna também para lamentar a passagem
do nosso ex-governador Cafeteira. Falando sobre ele, eu tenho algumas
lembranças deste homem tão respeitado e que foi tão bom para os
professores e professoras do nosso estado, para o funcionalismo público
de uma forma geral. Eu me lembro, senhores da galeria, de uma oportunidade
em que, na minha primeira campanha, Cafeteira, candidato a senador, e eu
candidata a deputada estadual, indo para um comício em Coroatá, antes foi
um comício em São Mateus, e o Cafeteira me chamou e disse: “Você não
vai falar lá em Coroatá?”. Ora, eu já tinha ido lá, visitado as comunidades,
conhecendo aquele povo, pedindo apoio e eles, solícitos à minha presença,
confiando no que eu poderia fazer futuramente se eu ganhasse a eleição. E
estava acertado de que eu não falaria em Coroatá. E eu, claro, fiquei muito
chateada. O Cafeteira disse: “Deixe, Graça Paz, que eu vou daqui até
Coroatá conversando (...), o candidato era Jackson Lago a governador,
“(...) que é para você falar”. Lá chegando, eu muito injuriada, muito triste,
me coloquei no fundo do palanque com todas aquelas pessoas que estavam
lá me recebendo, de Dom Pedro, Presidente Dutra, Codó, Santo Antônio
dos Lopes, que foram para me ouvir, para me acompanhar, e eu não ia
falar. Aí uma professora pegou uma rosa embaixo e fez um discurso para
Cafeteira e disse que por gratidão, por tudo que ele foi como governador,
por toda ajuda que ele deu ao funcionalismo público, ao magistério do
nosso Estado, ela queria ofertar aquela rosa em nome dos professores. E
ele recebeu a rosa, agradeceu e disse: “E eu quero aqui, neste momento,
oferecer esta rosa a uma candidata que está aqui no palanque”, e ofereceu
a rosa para mim. Foi um momento ímpar na minha vida e que foi muito
importante porque eu fui muito aplaudida. Aí não tiveram coragem de
impedir a minha fala. Eu sou muito grata. Toda vez ele dizia, quando eu
estava nos palanques com ele: “Não venda seu voto. Seu voto é de graça,
Graça Paz”. E aquilo o povo aplaudia, era uma alegria muito grande. Eu
tenho muitas e muitas histórias para contar de Cafeteira, que era uma
pessoa autêntica, muito responsável, muito fiel, muito leal e eu tenho
assim uma gratidão eterna por ele. Uma certa ocasião, eu tinha problemas
na garganta e eu andava com spray que eu botava para poder discursar
melhor, aí um dia eu estava colocando e ele perguntou o que era, e eu disse
que era um spray de garganta, aí ele pediu, colocou, esqueceu de me
entregar e meteu no bolso, só que ele botou sem tampa e de cabeça para
baixo, quando eu vi estava pingando na roupa dele, aí ele brigou comigo.
Mas era uma figura assim de grande respeito neste Maranhão e eu quero
aqui dizer aos familiares, aos amigos do ex-Senador, do ex-Governador, do
ex-Deputado, do ex-Vereador que tudo ele foi neste Estado com muito
respeito, dizer a família que agradeça a Deus por ter tido ele tanto tempo
junto a si, e peço que Deus conforte e que receba o nosso querido Epitácio
Cafeteira, de braços abertos, lá no céu. Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem
apartes. Declina. Senhoras e Senhores Deputados, alguém gostaria ainda
de se inscrever no Pequeno Expediente? Deputado Hemetério Weba, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, internautas. Senhor
Presidente, eu estive no domingo passado, no Município de Arame, onde
eu fui acompanhar o velório e o enterro do nosso ex-colega, Deputado
Nonato Dentista, que foi deputado nessa Casa, de 2005 a 2009, foi Prefeito
do Arame, por três mandatos consecutivos e chegando àquele município,
eu via o clamor da população, o choro da perda do seu grande líder e eu,
Senhor Presidente, estive antes com ele no dia 28 de abril, nós estivemos
no município de Arame, um homem sadio, ele foi assaltado no Município
de Pindaré, ano passado, levou dois tiros dos bandidos, mas foi feita uma
cirurgia e ele conseguiu sobreviver. Estava bem de saúde. A prova é esta
foto aqui que nós tiramos lá, Senhor Presidente e senhores deputados. Era
homem são, bom. Veio apenas para São Luís. Foi chamado naquele sábado
para fazer uma nova cirurgia que ele estava com uma bolsa de lado. E,
chegando ao hospital, Senhor Presidente, o que nos causa estranheza e
pelo que eu estou fazendo um requerimento nesta Casa para que a direção
do Hospital Carlos Macieira nos informe a causa da morte do nosso colega
deputado, que entrou falando na perspectiva de voltar para seus entes
queridos e chegou naquele município morto. Isso, Deputado Stênio Resende,
que V. Ex.ª também conhece aquela região, é daquela região, conhece
profundamente, você conhecia o Nonato Dentista. Homem bom, um homem
que não guardava mágoa de ninguém, mas teve uma tragédia na sua vida, na
sua família, também para os seus amigos, que tanto esperavam que ele
voltasse ao convívio, para a sua luta diária com os seus companheiros.
Mas, infelizmente, não teve a oportunidade de voltar mais para o nosso
convívio. E eu estive ali. Estou fazendo, Senhor Presidente, um
requerimento, por meio desta Casa, à direção do Hospital Carlos Macieira
para que ele nos informe com detalhes a causa da morte do nosso colega e
querido Nonato Dentista. Deputado Antônio Pereira, V. Ex.ª, que é médico,
sabe que em pleno século XXI uma pessoa fazer uma recomposição de um
órgão, vai vivo, feliz da vida com intenção de voltar, porque essa é a nossa
intenção. E chega ali com a cirurgia que nós podemos dizer que foi mal
feita, houve negligência médica, porque deixaram fissuras que, na hora,
houve por conta disso a infecção e que levou à morte do nosso colega,
Senhor Presidente e senhores deputados. Então era isso que eu queria,
nesta manhã de hoje, solicitar desta Casa que encaminhe àquele hospital, à
direção do hospital, para que eles nos forneçam com a mais máxima urgência
as razões da causa da morte do nosso colega, ex-deputado do Arame e ex-
prefeito do Arame, Nonato Dentista. Eram essas as minhas palavras e
muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE 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,
imprensa, galeria, saúdo de forma especial os professores e professoras do
Estado do Maranhão, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa. Senhoras
e senhores deputados, hoje, em nossa Ordem do Dia, a primeira matéria
que nós iremos apreciar é a Medida Provisória 272/2018, encaminhada
pelo governo do Estado e que dispõe sobre os vencimentos dos professores
do Estado do Maranhão. Por isso aqui eles estão, por uma garantia
democrática de participar e acompanhar a discussão e a votação de um
projeto que diz respeito à categoria dos professores do Estado do Maranhão.
Essa medida provisória, senhoras e senhores deputados, já foi demonstrada
aqui na tribuna, foi demonstrada na Comissão de Constituição e Justiça, é
ilegal, inconstitucional e imoral, e eu vou dizer por quê. É ilegal, senhoras
e senhores, porque descumpre o Estatuto do Magistério, que foi aprovado
com tanta dificuldade em 2013 e que é uma lei que está em vigor. Em seu
artigo 32, esse estatuto estabelece, de forma clara, que todos os ajustes nos
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vencimentos dos professores acontecerão no mês de janeiro, porém é uma
medida provisória que divide em várias parcelas essa questão do reajuste:
em janeiro, em março e em junho, descumprindo aquilo que está no Estatuto
do Magistério. Mas não é só isso, é uma medida provisória que estabelece
índices diferentes dentro da mesma categoria. Nós temos várias situações,
mas aí eu vejo nos outdoors espalhados pelo Estado de 6,81%. Se você
pegar o salário dos professores contratados, eles não tiveram nem 4% de
aumento, mas isso não está na propaganda do governo, isso não está nos
outdoors que foram colocados. Essa medida foi retirada de pauta por
várias vezes para que o governo pudesse sentar com a categoria e discutir
com ela, mas vocês sabem quantas vezes houve essa reunião com vocês, a
base dos professores? Nenhuma. O governo, que se diz do diálogo, não
tem a capacidade de sentar com os professores do Estado para dialogar,
por isso, senhoras e senhores, que nós enviamos uma emenda à Comissão
de Constituição e Justiça, mas, lamentavelmente, foi rejeitada pelos
deputados da Comissão de Constituição e Justiça. Nós teremos a
oportunidade de corrigir essa injustiça hoje aqui no plenário com os 42
deputados, e é isso que nós pedimos a cada um dos senhores e senhoras,
primeiro, para que se cumpra aquilo que está na lei, que é o Estatuto do
Magistério. Em 2016, senhoras e senhores, vocês sabem qual foi o reajuste
no vencimento dos professores? Zero. Em 2017, o reajuste no vencimento
dos professores? Zero. Teve na GAM, e quem recebe a GAM sabe disso,
uma série de gratificações especiais não incidem na GAM e, portanto, o
governo do Estado descumpriu o reajuste, o Estatuto do Magistério. E
agora, em 2018, quando eu pensava que o governo do Estado corrigiria
todas as injustiças que foram feitas com as professoras e professores do
Estado, ele vem com essa medida provisória ilegal, inconstitucional e imoral,
porque não respeita o trabalho daqueles que estão todos os dias nas salas
de aula. E aí, senhoras e senhores, fica a pergunta: por que gastar milhões
em propagandas enganosas quando poderiam está estabelecendo um salário
mais digno a vocês? Quem deve ser digno é o salário dos professores do
Maranhão, fica pagando uma série de propagandas, milhões que são gastos,
dizendo que o professor do Maranhão é o que recebe o maior salário do
Brasil. Veja o número de professores que recebem esse salário e você vai
ver que a realidade é completamente diferente. Portanto, senhoras e
senhores, hoje é o dia onde nós vamos escolher se de um lado nós ficaremos
com as propagandas enganosas do governo ou se de outro nós ficaremos
com o Estatuto do Magistério e os professores e professoras do Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso. Peço à galeria que evite manifestações.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa, o nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, cumprimentar,
de forma especial, citei os pares, mas eu quero também citar os meus
outros pares, porque, na verdade, eu não sou deputado, eu estou deputado,
eu sou professor e vou morrer professor, até o meu último dia, o meu
suspiro será como professor. Como deputado estadual existe uma
temporalidade e eu reconheço essa temporalidade do cargo e eu não sou
deputado, eu estou deputado, na verdade, eu sou professor e
incondicionalmente do lado de vocês, professores, do lado de uma educação
pública de qualidade e que a verdade possa vir à tona e que a verdade possa
imperar. Deus inclusive nos ensina: “Busqueis a verdade, procureis a
verdade e a verdade vos libertará”, e a verdade precisa libertar o Maranhão
e a única forma de libertar, com certeza, é por meio da educação, então o
nosso respeito incondicional aos professores da rede pública estadual do
Maranhão. Vou pautar o meu pronunciamento em dois momentos. Primeiro,
fazer uma referência do encontro que tivemos no final de semana passado
e depois eu volto a falar dos professores, para finalizar falando dos
professores. Primeiro, Senhor Presidente, na semana passada, quarta, quinta
e sexta-feira, estivemos na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul,
representando a Assembleia Legislativa e representando o Estado do
Maranhão, no Encontro Nacional de Deputados de todo o Brasil. No ano

passado, fomos escolhidos Secretário de Educação da UNALE e, durante
o evento, realizado no Rio Grande do Sul, nós tivemos a honra de, mais
uma vez, ser reconduzido ao cargo, então, mais uma vez, fomos
reconduzidos ao cargo de Secretário de Educação da UNALE, Secretário
de Educação de todas as Assembleias Legislativas do Brasil e dando a
nossa contribuição nesse sentido. Na oportunidade também do evento foi
escolhida a nova diretoria do Parlamento Amazônico. O Parlamento
Amazônico congrega os Estados da região Norte e mais o Estado do Mato
Grosso e o Estado do Maranhão, que tem 63 por cento de terras na
Amazônia Legal. E eu era o Vice-Presidente do Parlamento Amazônico e
fomos aclamados, fomos eleitos como Presidente do Parlamento Amazônico
do Brasil. Então, estamos trazendo para a Assembleia Legislativa do
Maranhão, para o Estado do Maranhão, o cargo de Presidente do
Parlamento Amazônico, então muito nos honra, mas traz também uma
grande responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. E durante o
evento já ficou decidido que o primeiro ato, o primeiro evento do Parlamento
Amazônico será realizado em São Luís, na primeira quinzena de junho. E
convidando, convocando todos os candidatos presidenciais para um amplo
debate, para que possamos, inclusive, entregar uma carta do Parlamento
Amazônico, dos estados da Região Norte para o Presidente da República.
O próximo Presidente da República não pede fechar os olhos para região
amazônica. Nós temos graves problemas como o desmatamento. No estado
do Maranhão, o desmatamento aumentou na gestão do Governado de
Flávio Dino. É um governo de propaganda e é um governo que não dá
atenção ao meio ambiente. E o desmatamento aumentou durante a gestão
do Governador Flávio Dino. E vamos entregar esta carta de pauta de
reivindicação aos pré-candidatos à presidência da República. E será um
grande ato, um grande evento na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O Brasil, os olhares do Brasil vão se voltar para o Maranhão e
para a Assembleia Legislativa nesse debate com os presidenciáveis que
será realizado pelo Parlamento Amazônico. E aqui estaremos entregando
uma carta do Parlamento Amazônico. Como é a questão das fronteiras, a
entrada de drogas, a entrada de armamento e o grave problema hoje é a
entrada de imigrantes, venezuelanos principalmente, em Roraima e no
estado do Amazonas. Então é com muita honra que anunciamos hoje que
o Estado do Maranhão, que a Assembleia Legislativa tem como
representante o Presidente do Parlamento Amazônico. Pela primeira vez o
Estado do Maranhão vai presidir o Parlamento Amazônico no Brasil.
Então com muita honra que fazemos essa referência à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. E mais uma vez a grande
responsabilidade que recai sobre nossos ombros. E voltando à questão dos
professores, Senhor Presidente, hoje temos a oportunidade de corrigir e
mostrar que a Assembleia Legislativa não é um puxadinho do Palácio do
Governo, não é um puxadinho do Executivo. Tudo que o Governo faz não
precisa ser endossado por esta Casa. É uma Medida Provisória que é
prejudicial aos professores, que é imoral, que prejudica os professores. E
o Governo Flávio Dino precisa parar de fazer propaganda enganosa usando
os nomes dos professores. Os professores do Maranhão têm a consciência
disso e se revoltam quando olham uma propaganda do Governo do Estado.
Principalmente dizendo que o Governo do Estado do Maranhão diz que o
professor do Estado do Maranhão recebe o melhor salário do Brasil. Isso
é inverdade! Ele publicou em suas redes sociais e no jornal Pequeno dizendo
que o piso salarial do professor do Maranhão é de R$ 5.750,00. Ou o
Governo se aproveita dessa inverdade, ou é má fé do Governador, que é
professor universitário, que é ex-juiz. E ele diz que o piso salarial do
professor é de R$ 5.750,00. É uma mentira! E uma mentira que tem sido
propagada não só no estado do Maranhão, mas para todo o Brasil. A bem
da verdade, Senhor Presidente, é que R$ 5.750,00 é o teto de alguns
professores, não é o piso. O piso de 20 horas é R$ 1.250,00; e o piso de 40
horas é R$ 2.500,00. Ou seja, mais de 30 mil professores da rede, mais de
30 mil professores da rede, e apenas 2.500 professores podem chegar a
esse teto. Apenas 2.500 professores podem chegar ao teto de R$ 5.750,00.
Ou seja, nós temos uma inverdade, uma mentira, uma maldade sendo
divulgada em todo o Brasil. Na folha de São Paulo, no Globo, se o
Governador diz que o teto, ou melhor, o piso do professor é de R$
5.750,00, ou seja, o Brasil todo está achando que o professor do Maranhão
ganha mais de 10 mil reais. E não é verdade. O Governador Flávio Dino
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não concedeu reajuste em 2016, não concedeu reajuste em 2017 e está
tentando fazer uma lambança em 2018. Eu quero apresentar a vocês que,
no dia 19 de abril, o Deputado Wellington do Curso entrou com uma
representação no Ministério Público Estadual fazendo o seguinte pedido:
“Faz-se necessária a atuação do Ministério Público, por meio da Promotoria
de Educação, ajuizar Ação Civil Pública em face do Governo do Estado do
Maranhão, pessoa jurídica de direito, a fim de que o Estado do Maranhão
cumpra a Lei Nacional do Piso, o Estatuto do Magistério, e conceda em
sede de tutela de urgência três reajustes referentes a 2016, 2017 e 2018, o
equivalente, correspondente a um total de 28%”. Reapresentamos ao
Ministério Público, ajuizamos ao Ministério Público, estamos cobrando
do Ministério Público para que ele possa se posicionar contra a
arbitrariedade, a ilegalidade e a falta de compromisso e de respeito do
Governador Flávio Dino. A partir de agora, vamos cobrar do Ministério
Público: qual o posicionamento do Ministério Público? O Ministério
Público vai ficar calado? Vai ser omisso ou vai acionar o governo do Estado
por meio de uma Ação Civil Pública, cobrando o reajuste de 2016, 2017 e
2018? É o mínimo que podíamos fazer em respeito a vocês, professores.
Na manhã de hoje, nós vamos ter um posicionamento bem claro de quem
está do lado da sociedade, de quem está ao lado dos professores e de quem
está do lado do governo Flávio Dino. Eu fui eleito com o voto popular e
com o voto consciente. Eu tenho um lado, o meu lado é o da população, o
meu lado é o do povo, educação pública de qualidade e dos professores.
Contem não só com o nosso voto, mas com o apoio incondicional. Daqui
a pouco, vamos discutir a medida provisória para sensibilizar os demais
deputados. Hoje os professores do Estado do Maranhão, a educação
pública do Estado do Maranhão vai sair com a vitória desta Casa. É no que
nós acreditamos. Os deputados jamais ficarão contra os professores, contra
vocês. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem) –
Já são 10h30 e pelo Regimento acho que V. Ex.ª pode ler a Ordem do Dia.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
- Eu queria fazer um apelo a V. Ex.ª. Tem uma matéria hoje de grande
importância para ser votada que diz respeito aos professores estaduais.
Essa matéria não está pacificada ainda na Casa. Em torno desse projeto há
divergências, principalmente no que diz respeito à data base do reajuste e
também os diferentes percentuais de reajuste para os professores do mesmo
nível. Essa questão, Senhor Presidente, a gente acha que pode ser equalizada
ainda e negociada com o governo do Estado. Eu já disse, anteriormente, e
acho que o governo agiu corretamente quando retroagiu na questão da
apreensão dos carros, houve uma negociação e ele retroagiu contra a
apreensão dos carros. Então, é um momento de o governo não mostrar
intransigência com os professores e a gente ganhar mais um dia de negociação
entre os professores e o governo do Estado, para que a gente possa realmente
chegar a um consenso e, se possível, atender aos interesses dos professores.
Então o que a gente solicita a V. Ex.ª é que seja feita a verificação de quórum
para que a gente possa ganhar um dia de negociação de maneira que possam
ser atendidos os pleitos dos professores, principalmente no que diz
respeito à data base e ao reajuste igual para todos os níveis. Então a gente
solicita a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zere o painel a pedido do Deputado Max Barros e os deputados
e deputadas que desejarem registrem as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – O Bloco
Independente está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Bloco de Oposição
em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, PV em obstrução. Bloco PV/PEN.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem) –
Não, Presidente, é só para, na hora da discussão, lembrar que eu estou
inscrito, na discussão da minha Emenda, no encaminhamento do meu
grupo político.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V. Exa. está inscrito para a discussão. Deputado César, fique tranquilo.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Medida Provisória n.º 272/2018, encaminhada pela Mensagem
Governamental n.º 011/2018, que dispõe sobre os vencimentos dos
servidores públicos estaduais, do subgrupo magistério da educação básica
e dá outras providências, com parecer favorável da CCJ. Senhores deputados,
peço atenção de todos para a forma que nós faremos a apreciação da
Medida Provisória, antes de iniciarmos a votação da MP 272, apreciaremos
a Emenda 001, de autoria do deputado César Pires, destacada nos termos
do artigo 204, parágrafo sexto, inciso I, do Regimento Interno. Em discussão
a Emenda, senhores deputados. Para discutir, o deputado César Pires, por
10 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós, Senhor Presidente, senhores da
Mesa, meus pares, galeria, imprensa, senhores servidores, professores
aqui presentes. Presidente, há muito eu não via tanta afronta às leis e a esta
Casa como eu estou vendo aí assistindo agora, sobre essa agressão eu
remonto no tempo, senhores professores, e busco uma citação de Humberto
de Campos, que me deixa extremamente confortável nesse ambiente. Dizia
ele: “Eu prefiro afrontar o mundo e ficar livre com minha consciência do
que agredir minha consciência e ceder os caprichos alheios”. Assim sendo,
quero garantir aos professores aqui presentes que minha luta nos antanhos
de minha vida, as minhas lutas históricas, eu nunca abandonei. E quero
dizer a vocês que há muito tempo, eu participei, em 1984, como parte da
construção do Estatuto do Magistério. Eu era pró-reitor de graduação e
tive assentamento, a pedido do Governador da época, para eu poder
discutir. Parecia que ali era o encaminhamento da redenção da minha classe
de professores. Muito tempo depois eu a vi evoluir, mas a vi também
“involuir” e essa involução é tamanha que traz agora prejuízos irreparáveis
a classe de professores. O Estatuto do Magistério era um sonho dormido,
guardado no peito de muitos lá atrás, e quando foi assinada a Lei do
Estatuto do Magistério a primeira que eu pude assistir e contribuir. Eu
digo para vocês que fiquei extremamente feliz e carrego isso no meu
currículo. E só não quero que coloque na minha lápide, mas me recordo de
alguém tão generoso e tão grande como Thomas Jefferson, um dos maiores
estadistas que o mundo já teve quando tratava de educação. Quando
perguntaram Jefferson, o que queres colocar no teu epitáfio? Aqui jaz o



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2018 19
Fundador da Universidade de Virginia. Mas perguntaram assim: Jefferson,
tu que trabalhaste as questões dos Direitos Humanos, da Liberdade. Não
há liberdade sem uma educação qualificada, disse Jefferson, àquela época.
Para quem não sabe, ler a biografia de Jefferson que talvez vão entender e
compreender melhor do que significa liberdade e do que significa educação
na Universidade de Virginia quando ele criou. E aí, senhor, essa minha
Emenda Modificativa, Emenda Provisória 272 apenas ela vem aqui reparar
aquilo que o Governo quer fazer, que é a destruição do próprio Estatuto
do Magistério. Estatuto do Magistério encaminhado para cá, depois
alardeado como grandiosa obra do Governo. Ele agora não sustentou aquilo
que vendeu para os professores para se manter no status quo e também em
verdadeira sintonia com a classe de professores. Traiu, portanto, os seus
discursos que tem feito o Governo nesses últimos dias. Vendendo e
vendendo e vendendo e se esquecendo de fazer o óbvio. É claro que ali
deixa bem claro. Nós não estamos pedindo nada. Só estamos pedindo o
cumprimento da lei que foi votada pelos meus pares, que agora desmantela
o desmonte que fez. Não queremos nada de mais. Nós não estamos pedindo
benesses, não estamos pedindo esmolas. Estamos pedindo apenas que
seja mantida a lei. E quem se aventura fazer diferente, considerando que o
artigo 32, Deputado Edivaldo Holanda, é muito claro? E eu me recordo
daquilo que Rui Barbosa dizia que lei que é feita e que tem interpretação
não devia ser lei, porque deve ser, na verdade, já a própria lei interpretada.
E ali está dessa forma, tendendo talvez os ossos de Rui Barbosa quando
diz, é claro, que todos têm que ganhar do mesmo tanto e que tudo tem que
ser em janeiro. E o Governo na contramão da história afronta a classe de
professores. E parte dela rende-se a tudo isso, ainda que com prejuízos
internos da sua própria sobrevivência. Não pode ser assim. Temos que
reagir a tudo isso para poder mostrar para o Governo que ele está
equivocado, é um descaminho. E eu queria que quando se pensa coletivo,
é um pensamento retardado. E o que eu estou vendo da Assembleia é um
pensamento coletivo sem se quer se ter observância dos pressupostos
básicos que têm ali naquela lei. Olha o que nós estamos querendo que os
10% sejam dados retroativos a partir de janeiro. E a lei não diz isso? Nós
queremos que seja linear o aumento, e a lei não diz isso? A lei diz tudo isso.
Vem a modificação de uma Medida Provisória afrontando tudo isso e esta
Casa vai se agachar. Será que estamos certos com as nossas consciências?
Será que os ossos de Humberto de Campos não estão tremendo ou seu
espírito flutuando para ver tanta ignorância desse parlamento em relação a
isso? Quem se aventura a vir aqui ler e interpretar de forma diferente o
artigo 32? Ninguém de sã consciência, sob pena de descer daqui achincalhado
e sua memória destruída, porque não tem algo diferente do que está sentado
ali. Não queremos mais do que isso, só isso. Foram dez pontos alguma
coisa a partir de janeiro para uns. Você sabe por que o Governo fez isso?
Deu os dez por cento? Porque é uma quantidade mínima, que talvez dê mil
e duzentos professores. Quando chegou ao terceiro nível, ele reduziu para
seis, escalonado, porque ali além de ganhar mais um pouco, porque já tem
as promoções e as progressões, o Governo dá seis por cento. Fez média
em cima dos dez por cento, mas é pouquinho. Aliás, deveria comprar essa
briga todos nós de que nenhum professor mais com nível superior deveria
estar no nível que está. Porque se fez para uns, tem que fazer para todos.
E é isso que nós estamos pleiteando, nada mais do que isso. Fiquem
certos, com as consciências tranquilas. Vocês não estão agredindo as
consciências de vocês. Podem ter certeza disso, que vocês não estão se
ajoelhando. Vocês estão apenas pedindo o cumprimento da base legal
instituída ali, nada mais do que isso, nada mais do que isso. Portanto,
senhores, fiquem certos de que eu votarei, de que eu estou submetendo a
minha emenda a esta Casa na expectativa, na esperança de que vocês
possam reconhecer os equívocos, os erros dos encaminhamentos de governo
e que votem nessa emenda, nesse destaque que fizemos dessa emenda,
para colocar em xeque ninguém, mas para poder fazer um reconhecimento
daquilo que o próprio governo e que nós aqui votamos pouco tempo atrás.
Muda-se de acordo com o andar das águas. Não se tem um sentimento
grandioso em relação a isso. Senhores, eu reafirmo o meu compromisso
com vocês. Quero que Deus mantenha limpo o meu currículo em relação a
estar sempre presente nestas lutas de minha classe. Sou feliz por ter sido
professor. Não há nenhum caminho na minha vida melhor do que um dia
ter sido reitor. Quantos de vocês que estão aqui presentes talvez as minhas

mãos se estenderam ou tenham uma foto comigo, ou alguns de vocês têm
hoje promoção, reconhecimento do terceiro grau também graças a mim.
Sou feliz por isso, por ter contribuído com o crescimento do processo
educacional. Podem ter certeza de que não há projeto pedagógico, não há
encaminhamento, não há reforma nenhuma sem antes ter a reforma da
competência do professor e do reconhecimento do professor. Sem isso,
todo e qualquer outro tipo de aparato jurídico e de reformas nomenclaturais
não terá a grandiosidade e nem o impacto no crescimento educacional de
qualquer Estado. O cérebro qualificado de vocês por si só já certifica que
deveriam ser, agora jogar isso no ralo, desconhecer as conquistas históricas,
as lutas históricas que lá atrás muitos tiveram e que já nem vivos talvez
estejam, seria rasgar na verdade o capítulo da própria educação do
Maranhão. Fica aqui o meu registro, o meu apoio e o meu pedido aos meus
pares que votem na emenda para poder manter os 10% para todas as
classes e que seja retroativo como a lei manda, a partir do dia 1º de janeiro.
Esse, senhores, é o meu posicionamento. Não vai agressão a ninguém, não
vai um pedido a ninguém, vai apenas uma esperança para chocar o coração
de vocês de que devem votar nesse projeto, nessa emenda que nós estamos
fazendo. A sorte está lançada. O destino da minha classe de professores
está na mão, mas muito mais na consciência de cada um de vocês. Não
deixem que amanhã, quando estiverem na oposição, venham aqui, porque,
mesmo como líder de governo, nunca votei contra professor. Nunca. Não
há registro e que alguém manche minha biografia e mostre nos espaços se
houver, porque a minha consciência, como disse, eu não afronto, eu
permaneço livre com ela ainda que eu afronte qualquer governo. Muito
obrigado e tenho certeza de que estaremos juntos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso está inscrito para discutir a emenda
proposta pelo Deputado César Pires. Deputado Wellington, V. Ex.ª tem
dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, que hoje nos honra com suas presenças, professores da
rede pública estadual do Maranhão. Hoje é um dia muito especial para
todos nós e eu vou trazer também esta responsabilidade dessa especialidade
para o deputado Wellington. Queridos professores, talvez eu não tivesse
a oportunidade de estar hoje representando a população do Estado do
Maranhão e representando os professores nesta Casa, nesta tribuna. Mas
se hoje estou nesta condição pode ter certeza de que foi simplesmente
pelo resgate feito pela educação, a educação me trouxe até aqui, de origem
humilde, de uma família desestruturada, 6 irmãos, minha mãe não teve
condições de criar meus dois irmãos mais velhos, teve que dar as minhas
duas irmãs mais velhas devido as dificuldades, família pobre. E tão cedo eu
comecei a enfrentar os dissabores de uma vida difícil. Comecei a trabalhar
com 14 anos de idade, como empacotador do Supermercado Pão de Açúcar,
como arrumador de cama de motel e como vendedor de fruta na rua.
Acordava de madrugada, ia para a Ceasa, comprava fruta e passava o dia
vendendo fruta na rua. Para passar no concurso do sargento do Exército,
eu estudava debaixo de um poste, perto de casa para economizar energia
em casa. Eu estudava em escola pública e a motivação que eu tive em
escola pública era a merenda, porque eu não tinha orientação, meu pai me
deixou eu tinha sete meses de nascido, na minha família ninguém nem
nunca tinha terminado o ensino médio, eu não tinha perspectivas, não
tinha horizonte e eu fui resgatado pela educação. E acredito na educação.
Em uma educação pública de qualidade, e uma educação pública verdadeira,
não uma educação pública da propaganda. Porque se tem algo que incomoda
os professores, é uma propaganda que não condiz com a realidade, é o
professor, que é lá de Paço do Lumiar, lá do Maiobão, lá do Robson
Martins que chega para dar aula em uma escola que a instalação elétrica não
presta, que o telhado está comprometido e que os alunos às vezes têm aula
porque o destemido professor retira o aluno das péssimas acomodações e
leva para debaixo de uma árvore. Eu não sou de ouvir falar, nós temos um
projeto que desenvolvemos como deputado estadual chamado De Olho
Nas Escolas. E temos pesquisados escolas públicas, municipais e estaduais.
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Eu vou, eu ouço. Eu vou até a escola. E professores, uma professora
chegou a nos convidar para ir ao Robson Martins. E, chegando lá, nós
flagramos os alunos assistindo aula ao relento. Na “escola digna” do
Governador Flávio Dino, o aluno assiste aula ao relento. E o professor
sabe disso, o professor vê isso. E o professor se incomoda quando ele olha
a propaganda dizendo “Escola Digna”. Uma escola em que foram
construídas duas pequenas salas de aula no interior do estado. Não somos
contra, somos a favor, sim. Uma escola que era de taipa, uma escola
pequena que foi construída pelo Governo do Estado em parceria ou em
apoio à prefeitura municipal. Mas mostrem qual a grande escola construída
nos moldes do Liceu, de Escola Modelo, escolas grandes do estado do
Maranhão e as reformas para transformar as escolas em escolas dignas.
Por que estou falando isso? Estou falando a realidade de uma propaganda
que tenta ludibriar a população. Nós defendemos a educação pública em
duas vertentes: a educação pública de qualidade para as nossas crianças e
adolescentes para que possam ter um futuro; e a educação pública voltada
para os professores, voltada para a qualidade de vida dos professores,
vocês homens e mulheres valorosos que estão no dia a dia na sala de aula.
Porque hoje, senhores deputados, diga-se de passagem, a educação no
estado do Maranhão se tem os números que tem, se tem os índices que
tem, se tem o valor que tem, se tem o respeito que tem, não é por ações do
Governo, e sim pela luta e pelo respeito, pelo carinho e pela atenção de
cada professor responsável em sala de aula. Senhoras e senhores, não
haveria necessidade de estarem ocupando a galeria desta Casa. Os
professores eram para estar na galeria desta Casa para contemplar, para
valorizar, para aplaudir mais garantias, mais direitos. Não para lutar,
reivindicar direitos que estão sendo subtraídos, estão sendo retirados.
Senhores deputados, isso é uma humilhação. Quão bom seria se estivéssemos
recebendo vocês, professores, novos professores, a profissão mãe de
todas as profissões. Porque sem o professor não tem o juiz, não tem o
médico, não tem advogado nem tem deputado. Graças a vocês, professores,
formadores. Hoje tão bem apresentado pelo Deputado César Pires, nós
observamos a discrepância, a indecência e o desrespeito à legislação. Eu
não estava aqui na legislatura passada. Não participei da votação do piso.
Mas uma conquista que também não foi de graça, que não foi da noite para
o dia. Foi com muita luta, com muito suor, com muito sacrifício, com
muita reivindicação. E, diga-se de passagem, de um sindicato que antes
representava a categoria e estava lutando pela categoria. E hoje o sindicato
nem mais representa os professores porque nem aqui está para representar.
Um sindicato que diz que representa os professores, mas representa os
professores a portas fechadas, com a diretoria. Poucos da diretoria que vão
se reunir com o governo do Estado e com a Secretaria de Educação. Cadê a
participação popular? Cadê a participação dos professores? E coloca um
outdoor dizendo que é fruto da luta, que luta? A luta que o sindicato hoje
trava é para prejudicar professor. A luta que a diretoria do sindicato trava
hoje é para atrapalhar a vida do professor. A luta que o sindicato faz hoje
é não dar satisfação e não ter transparência quando não fala do processo de
descompressão pela qual a categoria lutou durante 10 anos. Ganhou em
2011, começaram a ter as indenizações e agora, em 2018, o Governador
Flávio Dino tenta reabrir o processo para levar ao STJ por mais 10 anos,
uma década atrapalhando os professores que têm direito na descompressão,
que têm direito à indenização. É esse o sindicato que representa os
professores? Senhoras e senhores, hoje na manhã desta quarta-feira, os
professores deveriam estar em sala de aula, dando testemunho de um
governo que disse que era mudança, que ia transformar o Estado do
Maranhão, mas hoje o testemunho que o professor dá não é do governo da
mudança e sim o governo da mundiça, porque nada faz para melhorar a
vida dos professores. Senhor Presidente, na propaganda de 2015 para cá,
o governo disse que já concedeu o reajuste de 30%, e não sou eu que estou
dizendo, é o governo que diz que já concedeu 30%, só que deixa um
exemplo, uma única professora que entrou na Justiça, igual a vocês,
insatisfeita, e que conseguiu, o Judiciário reconheceu que o governo não
havia concedido o reajuste. O governo precisa e tem que respeitar a lei. O
governo não respeita decisão dessa professora e não estende aos demais
professores como também agora rasga o Estatuto do Magistério,
desrespeita os professores do estado do Maranhão e coloca no lixo, coloca
embaixo do tapete toda uma resistência, toda uma luta de uma categoria, de

uma categoria que, na manhã de hoje, mostra-se constrangida, mostra-se
decepcionada, mas espera que possa ser feita uma recomposição, que
possa ser feita uma retratação, que possa ser feita uma reconsideração pelo
voto de cada deputado que vocês escolheram e trouxeram para esta Casa,
pelo voto de cada um de vocês que trouxeram para esta Casa os 42
deputados. Vocês hoje debruçam o olhar, a atenção, a confiança de vocês
nos deputados para que votem em defesa da educação, em defesa dos
professores e que possam corrigir essa discrepância do governo do Estado
do Maranhão. Então, votando e pedindo apoio dos deputados para que
votem os 10% solicitados na emenda do Deputado César Pires e que seja
retroativo a partir de janeiro. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa
solicitação. Para concluir, Senhor Presidente, no ano passado, eu fui contra
o aumento de impostos. Por quê? Como eu já disse, eu não sou deputado,
eu estou deputado e amanhã, quando eu não for mais deputado, eu vou
verificar que, quando eu votei a favor do aumento do imposto eu estaria
votando contra os professores, contra a empregada doméstica, contra o
motorista e contra mim e contra a minha família e contra a população, é por
isso que eu votei contra o aumento do imposto e hoje vamos votar novamente
a favor do professor e a favor da educação pública de qualidade e o professor
que votar contra o professor está votando contra, não só à categoria, mas
contra o Estado do Maranhão que precisa ser resgatado, que precisa ser
libertado e só vai ser resgatado, só vai ser libertado por meio de uma
educação pública de qualidade porque professores nós temos e são os
melhores do Brasil. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, em votação, está inscrito para encaminhar o
Deputado Adriano Sarney pelo Bloco PV/PSD, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu estou
encaminhando aqui a favor da emenda do Deputado César Pires. A emenda
do Deputado César Pires é muito clara, ela faz cumprir o Artigo 32 da Lei
9.860/2013, que é o Estatuto do Magistério. É muito importante frisar,
Senhor Presidente, uma questão: Essa Medida Provisória do governo
comunista, do governo Flavio Dino, ela afronta, como já foi dito antes aqui
nesta tribuna, a Constituição, ela é inconstitucional. E por isso, Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, professores que
estão na galeria, já estamos aqui colocando à disposição o Partido Verde, o
partido que é a favor dos professores para que se a Medida Provisória seja
aprovada hoje nesta Assembleia, porque sabemos que o governo tem a
maioria, sabemos que a maioria desta Casa é composta por deputados
governistas, se a Medida Provisória for aprovada nesta Casa o PV e o
Deputado Adriano Sarney e toda a nossa bancada na Assembleia Legislativa
nos colocamos à disposição para entrar junto ao STF com uma ADIN, que
é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, vamos fazer essa ação caso essa
Medida Provisória seja aprovada e vamos a Brasília junto à bancada federal
juntar outros partidos que defendem o professor maranhense como partidos
que queiram também assinar a ADIN para engrossar o couro, para engrossar
o caldo em relação a esse absurdo que está sendo feito aqui no Maranhão,
essa Lei sem pé nem cabeça, essa Medida Provisória sem pé nem cabeça
que é feita por um ex-juiz federal que deveria saber as leis do Brasil, mas
talvez ele saiba as leis, mas não quer fazer de forma correta, Senhor
Presidente. Então, Senhor Presidente, quero aqui também nesta manhã
parabenizar o esforço da Aspema, que está aqui presente, não tive contato
com a Aspema, mas ali embaixo, chegando a esta Assembleia, recebi este
panfleto da Aspema, eu acredito, Senhor Presidente, já foi dito também
hoje aqui nesta tribuna, que todas as conquistas dos professores e
professoras do Estado do Maranhão não são creditadas a governo nenhum,
seja o atual, seja o passado, mas sim à luta dos professores e se hoje o
Sindicato, Sinproesemma não luta porque é aliado do governo comunista.
Tem aqui a Aspema e os outros professores e professoras que vão lutar,
porque todo benefício que é feito aqui no estado do Maranhão durante 50,
60, 100 anos foi da luta dos professores e professoras que são unidos. São
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unidos assim como os PMs, assim como os Agentes de Segurança do
Estado do Maranhão é uma entidade unida e guerreira. Eu fico muito triste
quando eu vejo um sindicato que deveria estar defendendo a categoria
aliado ao Governo, fazendo política, tendo até mesmo cargo de vice-
prefeitura na capital do Estado do Maranhão. É um grande absurdo isso,
porque não se deve usar o sindicato, não se deve usar a classe para um
benefício pessoal, para um benefício próprio, para um beneficio político.
Professoras e professores tem que ser apartidários e tem que lutar pelos
seus próprios direitos. É isso que eu acredito. É isso que acho correto.
Então, Senhor Presidente, essas são minhas palavras. O PV e o nosso
bloco político vai encaminhar pela aprovação da emenda do Deputado
César Pires e contra a medida provisória do Governador Flávio Dino, que
já editou mais de 70 medidas provisórias. Sendo que ele escreveu um livro,
na época em que foi Deputado Federal, que dizia que as medidas provisórias
eram frutos da ditadura militar. E hoje ele, dentro do Governo do Estado do
Maranhão, editou mais de 70. E todo o estado do Maranhão ficou sabendo
disso, porque aqui nesta tribuna eu rasguei, a pedido dos professores que
estavam aqui na época, o livro do Governado Flávio Dino. E até hoje ele,
envaidecido como é, está muito chateado comigo. Mas estou aqui para
defender a classe, para defender os professores. Então, Senhor Presidente,
essas são minhas palavras. Vamos votar a favor da emenda do Deputado
César Pires, contra essa medida provisória e Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, em votação. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem) –
Eu queria votação nominal, Presidente, de quem vota.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Permite sim. Nós vamos só submeter ao Plenário.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu queria também
que os que votassem contra também fossem registrados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, há um requerimento verbal do Deputado César
Pires, para que nós façamos votação nominal. Os deputados que forem,
peço atenção de todos, os deputados que forem favoráveis ao requerimento
de votação nominal do Deputado César Pires devem permanecer como
estão. Os que forem contrários queiram ficar de pé. Rejeitado o
requerimento. Rejeitado o requerimento. Em votação a emenda apresentada
pelo Deputado Cesar Pires. Os deputados que aprovam a emenda
permaneçam como estão. Nós estamos em votação, Deputado César. Os
deputados que aprovam a emenda permaneçam como estão. Os que forem
contrários queiram ficar de pé.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
registro, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A emenda foi rejeitada. Deputado César, Vossa Excelência está com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, Presidente, eu
queria que fossem registradas por V. Ex.ª, numa leitura, as pessoas que
votaram contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Sim, farei. Olha, só para ficar claro, foi rejeitado o requerimento de
votação nominal e a emenda foi rejeitada. O Deputado César Pires pede
que registremos os votos contrários à aprovação da emenda. Eu farei
porque é regimental. O deputado tem direito de pedir que sejam registrados
os votos em contrário. Emenda rejeitada com os votos contrários dos
Deputados Ricardo Rios, Antônio Pereira, Fábio Macedo, Raimundo
Cutrim, Sérgio Frota, Edivaldo Holanda, Vinícius Louro, Rogério Cafeteira,
Marco Aurélio, Levi Pontes, Hemetério Weba, Stênio Rezende, Léo Cunha,

Carlinhos Florêncio, Paulo Neto, Dr. Levi, Neto Evangelista, Josimar de
Maranhãozinho.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Uma questão de
ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem) -
Queria pedir novamente agora a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Neste item já foi feita, Deputado Sousa Neto, do Deputado César Pires
e do Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Não, para a próxima
matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Para o próximo projeto?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Não, para a emenda,
são emendas diferentes, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Sousa Neto, foi feito o pedido de conferência de quórum e,
claro, eu vou ouvir as argumentações de V. Ex.ªs, mas há o pedido de
verificação de quórum que foi feito para o projeto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Para as emendas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Só para organizar, Deputado Sousa Neto. Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor Presidente,
eu queria fazer uma ponderação com V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois não.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
- Nós estávamos encaminhando e discutindo a emenda do Deputado César
Pires. Então, esse item é que estava sendo discutido e debatido para o qual
foi pedida a verificação de quórum, foi feita a votação, tinha quórum, foi
votada a emenda que foi reprovada. Agora nós vamos votar outro item que
é a emenda do Deputado Braide. Então, dentro do regimento, trata-se de
outro item, portanto, cabe a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Max, há divergências com relação a sua tese, mas eu vou já me
manifestar. Só estou pedindo à Secretaria da Mesa que a gente tenha aqui
o regimento para poder ficar bem claro para todos. Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) - Eu vejo aqui o primeiro item da pauta que trata da Medida
Provisória em discussão, número 272, encaminhada pela Mensagem
Governamental n.º 011/2018. Não foi verificado, não foi votado em destaque.
O pedido de verificação é para o projeto, não cabe uma nova verificação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rogério, eu estou pedindo aqui à Secretaria da Mesa que
localize no regimento. Senhores deputados, nós só estamos localizando
aqui os artigos para que fique bem clara a todos a decisão da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, questão de ordem, por gentileza.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Queria pedir a V. Exa. a vossa benevolência como
Presidente desta Casa, que tão bem preside esta Casa e todos nós sabemos
disso e temos não só respeito, mas o carinho por V. Exa., solicitar a V. Exa.
que pudesse pedir ao Gabinete Militar ou ao Cerimonial que pudesse levar
água também lá para galeria para os professores, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em atendimento à solicitação do Deputado Wellington, eu peço que
disponibilizemos água para a galeria. Senhores deputados, com relação ao
questionamento que foi feito nós temos aqui a compreensão de que a
conferência de quórum, ela é feita para o projeto, contudo como ainda
existem divergências e nós ainda estamos aqui discutindo com a Secretaria
da Mesa, nós vamos fazer novamente a conferência de quórum, mas eu
quero deixar registrado a todos que isso não é uma decisão definitiva. Nós
vamos fazer a conferência do quórum, vai se proceder a discussão, o que
não quer dizer que essa seja a decisão definitiva. Nós vamos continuar
apreciando aqui e, até o final da sessão, daremos uma posição. Para que a
sessão não seja interrompida, enquanto a gente não tem uma conclusão
aqui, porque tem entendimentos divergentes, Deputado Souza.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Mais uma vez, eu
quero agradecer a V. Ex.ª pela forma democrática que leva e conduz os
trabalhos nesta Casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Sousa.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Othelino, parabenizar V. Ex.ª pela decisão como Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zerem o painel. E os deputados que assim desejarem registrem
as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, o Bloco Parlamentar Independente está em obstrução em
respeito aos professores do Estado. É mais uma chance que o Governo do
Estado tem de retirar essa medida provisória para poder discutir com a
categoria e corrigir essas séries de injustiça e ilegalidades que tem na medida
provisória.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, o Bloco PSD/PV também em obstrução, para dar oportunidade
ao Governo de abrir um diálogo com os professores, que tanto merecem a
atenção nossa e do Governo do Estado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
o Bloco de Oposição também vai no mesmo caminho do Deputado Edilázio
Júnior, estamos em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente Othelino,
apesar de o Deputado Edilázio ter pedido pelo Bloco, não foi registrado ali
os deputados do PV. Então eu queria que o senhor autorizasse assim fazer.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, vamos discutir agora a emenda proposta pelo
Deputado Eduardo Braide. Está inscrito para a discussão o Deputado
Eduardo Braide, que é o autor, a quem eu convido já para a tribuna por 10
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Professoras e professores que acompanham esta sessão,
nenhum de vocês precisava estar aqui hoje. Todos vocês poderiam estar
nos seus afazeres e sem a necessidade de vir até a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu acho que estão reclamando
do som lá?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O som não está chegando à galeria? Peço ao nosso suporte técnico que já
de imediato veja por que o som não está chegando à galeria. Então peço que
aumente um pouco o volume do som para que a galeria, para que os
presentes possam escutar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, senhoras deputadas, professoras e
professores do Estado do Maranhão, nenhum de vocês precisava estar
nesta sessão aqui hoje, nenhum, porque o que nós estamos discutindo aqui
é algo que já está aprovado em uma lei de 2013, que eu tive a oportunidade
de aprovar enquanto deputado estadual, que é o Estatuto do Magistério.
O Estatuto do Magistério é muito claro quando, em seu artigo 32, diz o
seguinte: “O poder Executivo procederá aos ajustes dos valores do
vencimento do Subgrupo Magistério da Educação Básica no mês de janeiro,
no percentual do piso salarial profissional nacional do magistério”. Portanto,
senhoras e senhores, se há uma lei que estabelece que em janeiro esse ajuste
tem que ser feito desde a votação do orçamento do ano anterior, já deveria
ter a previsão do reajuste de vocês e, em janeiro, era só para que vocês
pudessem receber esse reajuste por força de lei, que é o Estatuto do
Magistério, mas o que faz o governo do Estado? Primeiro, edita uma
medida provisória, e por que uma medida provisória? Para que não tenha
diálogo com vocês, porque a medida provisória tem força de lei. Primeiro
o governador edita e já vale como lei depois que ela vem para discussão
aqui na Assembleia. Deveria ter acontecido o contrário: primeiro o governo
do Estado deveria ter sentado com vocês e discutido com a categoria para
depois mandar um projeto de lei para cá ainda no ano passado, prevendo
o reajuste ou, se mandasse agora, neste ano, mas com a discussão de, vocês
prevendo a retroatividade do pagamento do reajuste. Mas aí, senhoras e
senhores além de ter cometido essa arbitrariedade de ter editado uma
medida provisória, o Estatuto do Magistério, no artigo 32, é claro quando
fala que o ajuste no vencimento de vocês tem que se dá no mês de janeiro,
mas o que a medida provisória assinada pelo Governador Flávio Dino faz?
Está aqui: a uma parte dos professores, 1º de janeiro de 2018; a outra parte,
1º de março de 2018; e a outra parte, 1º de junho de 2018. Aí eu gostaria,
senhoras e senhores, que qualquer membro do governo pudesse subir a
tribuna para dizer por que essa medida provisória diz respeito ao Estatuto
do Magistério, qual é o fundamento? Qual é a justificativa para que nós
venhamos aprovar essa ilegalidade, uma vez que o Estatuto do Magistério
está em vigor, o artigo 32 está valendo e prevê que o ajuste de vocês no
vencimento deveria acontecer no mês de janeiro e não em março, não em
junho, mas em janeiro. É a primeira pergunta que fica. A segunda pergunta
que fica: por que a diferença nos percentuais para a mesma categoria? Nós
temos ai outdoor espalhado na cidade inteira dizendo que o índice foi de
6,81% mas se você pegar o professor contratado que passou de 1.228,00
a 1.260,25, não chega a 4% o percentual de reajuste, mas isso não está nas
propagandas do governo, isso o governo não diz que está fazendo com os
professores, mas eu vou além, senhoras e senhores, além de tudo isso que
eu já falei aqui existe outro absurdo nessa Medida Provisória, como é que
nós vamos tratar a situação da educação, algo que tem que ser prioridade
em qualquer governo, sem dialogar com vocês, os professores. Essa medida
provisória, senhoras e senhores, foi retirada de pauta, de votação na CCJ
por três vezes, as três vezes que ela foi retirada foi com argumento de que
vamos deixar de votar essa matéria porque o governo vai chamar a base dos
professores para discutir essa matéria, algum de vocês foi chamado pelo
governo para discutir essa matéria? Então veja a diferença daquilo que foi
tratado aqui e o que está acontecendo na realidade, o que eu afirmo a vocês,
senhoras e senhores, é por isso que peço aos deputados e deputadas dessa
Casa que a Emenda que apresentei na Comissão de Constituição e Justiça
visa primeiro: trazer o pagamento dos índices estabelecidos para o governo
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para a data de janeiro, corrigir aqueles que estão sendo pagos, só foram
pagos só em março, outros que serão pagos só em junho, porque quem
disse isso não sou eu, quem está dizendo isso é a lei, é o Estatuto do
Magistério, então nós temos que cumprir a lei. Qual é a mensagem que nós
daremos àqueles que nos educaram, àqueles que nos fizeram chegar aqui,
àqueles que nos fizeram chegar aos mais diversos lugares de que esta Casa,
que é uma Casa de leis, não respeita as leis dos professores? Não podemos
aceitar isso, senhoras e senhores, se cada um de nós está presente aqui
como deputado, como advogado, como médico, como professor, como
qualquer profissão, nenhum de nós chegou aqui sem a participação dos
professores. E é essa retribuição que nós vamos dar? A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão serve para aperfeiçoar os projetos do
governo do Estado. Ela serve para corrigir os projetos que não estão de
acordo, nesse caso com a lei e com a nossa Constituição. O Supremo
Tribunal Federal já decidiu inúmeras vezes que o índice dado a uma categoria
tem que ser dado a todos da mesma categoria. Mas aqui não. O Governo
do Estado estabeleceu três índices diferentes para os mesmos professores,
isso é um absurdo. E esta Casa precisa corrigir isso e é por isso que nós
vamos levar em votação agora esta emenda para que seja corrigido esse
absurdo. Por outro lado, qual é o recado que nós daremos aos professores
do Estado do Maranhão se aqui quando nós temos a oportunidade de fazer
as leis, de corrigir aquelas leis que estão erradas, e o que nós vamos dizer
em relação ao Estatuto do Magistério? Então é melhor, senhoras e senhores,
pegar o Estatuto do Magistério rasgar e não fazer mais uso do Estatuto do
Magistério, porque é isso que o governador fez quando editou essa medida
provisória. E aqui lamento, profundamente, que um sindicato que outras
vezes eu já via ocupar essa galeria para poder defender a ampliação de
direitos dos professores hoje se esconde e participou de reuniões para
defender a medida provisória da forma como ela está. E vocês é que têm
que estar vindo aqui. Mas o que mais me deixa triste, senhoras e senhores.
E aqui é um desabafo que vou fazer. Eu estou já há três anos nessa legislatura,
partindo já agora para três anos e meio e o que me impressiona é a quantidade
de vezes de que essa galeria foi ocupada como vocês estão ocupando hoje.
E o que mais me impressiona é que a ocupação da galeria não é para pedir
a ampliação de direitos; é só para que direitos não sejam retirados, e esse é
o caso de vocês. Agora, senhoras e senhores, façamos uma reflexão: Um
governador que diz que faz o diálogo não conversou com os professores.
Um governador que é professor universitário é assim que ele trata os
professores quando tem a oportunidade de chegar lá no Palácio dos Leões?
É descumprindo o Estatuto do Magistério, rasgando aquilo que está
assegurado em uma lei? Não, senhoras e senhores, eu tenho certeza que
esse não é o caminho. Mas nós teremos a oportunidade de corrigir essa
injustiça, de corrigir essa ilegalidade, essa imoralidade que é essa medida
provisória, porque quem está nas salas de aula dando todo dia o suor para
levar a educação ao maior nível no Maranhão são vocês. E aí volto a dizer
aquilo que falei há pouco tempo: Será que não era melhor o Governador
colocar a mão na consciência, gastar menos nos milhões que ele gasta em
propagandas enganosas e investir de verdade na educação do Maranhão?
Será que não era melhor o Governador gastar menos nas propagandas e
investir nas áreas que têm a maior ação por parte do Governo do Estado
para melhorar a vida das pessoas? Aqui está um caso, a educação. Então,
senhoras e senhores, nós teremos a oportunidade de corrigir essa ilegalidade,
de corrigir essa injustiça que está sendo feita com os professores do Estado
do Maranhão. Essa medida provisória já foi, como eu disse, retirada várias
vezes de votação. E nenhum mal, nenhum prejuízo causaria se essa medida
ainda fosse retirada hoje para que vocês pudessem ser ouvidos, para que
vocês pudessem dispor e conversar sobre essa matéria. Portanto, senhoras
e senhores, aqui não tem outra situação em relação a essa votação. E o que
eu percebo, senhoras e senhores, vocês que estão na galeria, é que boa
parte da base do Governo já não está mais presente aqui para não votar
essa matéria. Mas sobre cada um de nós vai pesar essa responsabilidade.
Se nós estamos a favor dos professores do Estado do Maranhão, ou se nós
estamos contra os professores. Se nós estamos a favor do Estatuto do
Magistério, que é uma lei que está valendo, ou se nós vamos aprovar uma
medida provisória ilegal, inconstitucional, que não respeita e não dá
dignidade aos professores do Estado do Maranhão. Portanto, senhoras e
senhores, é o apelo que faço aqui a cada senhor deputado e senhora deputada

desta Casa, para que a gente possa aprovar esta emenda, que nada mais faz
do que adequar a medida provisória àquilo que esta na lei, adequar a medida
provisória àquilo que está na Constituição. Do contrário, senhoras e
senhores, este Governo nunca mais poderá usar o nome da educação
utilizando como bandeira de suas propagandas. É melhor que ele economize
dinheiro nas propagandas e dê um salário justo, digno e legal de acordo com
aquilo que estabelece a nossa Constituição e o Estatuto do Magistério.
Portanto, que cada um de nós possa aprovar essa emenda porque essa é
uma emenda que pertence aos professores do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Max Barros está inscrito para discutir por 10 minutos, com
aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente,
eu vou encaminhar pelo bloco. Deputado Wellington vai discutir se Vossa
Excelência concordar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, deputados e
deputadas estaduais, galeria ocupada hoje por professores da rede pública
estadual que estão com os olhares atentos para o parlamento estadual,
ocupando a galeria da casa do povo com olhar atento nas ações dos
deputados estaduais. Já fomos vencidos na primeira guerra, de uma batalha
que teremos sob o olhar de cada um de vocês, a esperança que a educação
dos professores seja vitoriosa. Na primeira guerra, a emenda do Deputado
César Pires para que todos os professores pudessem ser contemplados e,
sob o olhar atento de vocês, já viram a primeira derrota. Estamos indo para
a segunda emenda, tentando sensibilizar, tentando conscientizar os demais
pares acerca da importância da votação de hoje, principalmente no que diz
respeito aos professores e à educação. Mas eu pergunto aos professores:
como acreditar num governo que concede um reajuste de 5% para a educação
e aumenta em 170% em sua propaganda? Não precisava fazer propaganda
de Escola Digna, não precisava fazer propaganda dizendo que paga o
melhor salário, a melhor propaganda seria os professores falando e dizendo
isso pessoalmente. Um governo responsável, um governo bom para a sua
população, bom para o seu povo, bom para a educação e bom para os
professores não precisa de propaganda, a propaganda são os seus
professores. Eu falei durante o meu pronunciamento anterior que hoje só
temos a educação que temos no estado do Maranhão graças aos homens e
mulheres valorosos que nós temos na educação. Graças a vocês, professores.
Diante de tanta injustiça, ainda resta o amor à profissão, o amor à educação
e o acreditar em dias melhores. Hoje vivemos uma crise, uma crise
econômica, uma crise financeira, uma crise política, e tentam jogar todos os
políticos na vala comum, tentam criminalizar a política, mas nós não
podemos permitir isso. A política é lugar de homens de bem, de mulheres
de bem e deve ser ocupada sim por homens de bem, por advogados,
médicos e por professores que verdadeiramente representem a sua
categoria, que verdadeiramente representem os professores, que honram o
título de professor, que honram a categoria, porque diante de uma situação
que cada dia que passa os olhares da sociedade estão voltados para a
política, nós não podemos criminalizar a política e temos sim que valorizar
os homens e mulheres de bem que temos na política. No século passado,
um advogado, ex-senador, usou durante a sua trajetória de vida dois
pronunciamentos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro que ele
disse que o homem já se sente envergonhado de tanta injustiça, de tanta
corrupção e de tanta falta de respeito, mas ele também diz que aquele que
não luta por seus direitos não é digno de tê-los. E, na manhã de hoje, nós
temos professores aguerridos, professores que além de dar a sua contribuição
em sala de aula e melhorar a educação do Estado do Maranhão, estão aqui
não lutando por melhorias, não lutando por garantias de mais direitos,
estão aqui fazendo uma resistência para que não sejam retirados os seus
direitos, o desrespeito ao Estatuto do Magistério, o desrespeito ao Art.
32, que é bem claro, que todos os anos em janeiro tem que ter o reajuste. Na
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propaganda do Governo do Estado, que aumentou em 170% o investimento
na propaganda e só 5% na educação, como podemos acreditar num governo
desses? Como? Como podemos dar o crédito? Aumenta-se em 5% da
educação e 170% na propaganda. Não se garante nas ações. Não se garante
na realidade. Senhor governador, que já tem o título de traidor, não queira
mais uma vez manchar sua trajetória política como traidor da educação e
traidor dos professores. Desde 2015, os professores do Maranhão tiveram
reajuste salarial de 30%, com o reajuste, o professor maranhense tem o
melhor salário de início de carreira para jornada de 40 horas, são trinta e um
mil professores beneficiados com o reajuste. Não sou eu que estou dizendo.
É o professor que diz para a sociedade, diz para os professores, diz para
os alunos, diz para o Brasil e ele diz que vocês foram beneficiados com
30%. Mas, vejam só, senhores professores. A Justiça determinou que o
Governo do Estado do Maranhão pague o reajuste aos professores ou uma
professora que entrou na Justiça. Ao contrário da maciça propaganda do
Estado do Maranhão que não paga o reajuste do piso salarial nacional e
que deveria ter tido três reajustes. Em 2016, de 11,36. Em 2017, de 7,64 e,
em 2018, seria de 6.81. Se aplicar de forma progressiva alcança o percentual
de 28.3, mas não de ganhos, mas foi de perda. Os professores perderam
esses 28% ao longo dos últimos três anos e foi isso que o juiz, foi isso que
o magistrado, foi isso que a Justiça disse para governador do estado:
conceda o reajuste a essa professora. Que seja estendido aos demais
professores. Foi isso que nós fizemos também nessa representação para
que o Ministério Público da Educação, o promotor de educação, possa
acionar o Governo do Estado e possa conceder esse reajuste para que
possa corrigir esse erro, essa falha desses 28% ao longo dos últimos três
anos para todos os professores, para toda a categoria. Tese do
desembargador: No caso em apreço, verifica-se que para a concessão da
tutela é o bastante que seja comprovada a evidência do direito. O que foi
feito por meio de normas da Constituição Federal, do artigo 07 e 39 e da
Lei Federal 11.738, apresentados no presente. Bem como que seja
demonstrado o perigo na demora da prestação ou da efetiva realização
do direito. O que se pode inferir tendo em vista os vastos gastos que o
Estado já possui sobre suas obrigações rotineiras. Ora, o não pagamento
de valores devidos pela administração pública ensejaria em enriquecimento
ilícito deste poder. Sobre aplicação da Lei do Piso e sobre o pagamento do
reajuste o magistrado diz, o desembargador assim diz: No caso em questão,
não há qualquer dúvida quanto ao caráter obrigatório da lei, tampouco
quanto a sua aplicação. É imperioso destacar ainda que o legislador não
impôs condições para que os professores da rede pública pudessem ter
esse direito no reajuste. Senhoras e senhores, o que nós estamos aqui
discutindo não é nem o mérito, é a lei. Nós aqui estamos sendo
inconstitucionais, sendo ilegais. Senhores deputados, precisamos colocar
a mão na consciência. O Estatuto do professor é bem claro: Reajuste anual
e em janeiro. Não estamos falando do mérito, mas da ilegalidade. Nós não
podemos cometer essa ilegalidade aqui nesta Casa, na Casa das Leis, na
Casa do Povo, diante do olhar dos professores. Nós não podemos. Não
podemos. E é por isso que estamos pedindo a atenção dos demais deputados
para votarem a favor dessa Emenda do Deputado Eduardo Braide, ou no
mais que vamos voltar a discutir a medida provisória. Uma medida provisória
de um governador que já foi deputado federal. E quando foi deputado
federal, ele escreveu um livro. E ele era contra, ele abominava, ele falava
mal das medidas provisórias. E hoje, como Governador do Estado, já
editou mais medidas provisórias do que todos nós deputados juntos. É um
governo da contradição, da contrariedade, é um desgoverno, que não honra
o que falava lá atrás. E se hoje está no poder, as medidas e a propaganda
são com um único objetivo: da manutenção do poder, de se manter no
poder, de ficar no poder. Mas lembrem que a Constituição é bem clara: o
poder emana do povo e é para o povo. E o poder está com o povo, está
com a sociedade, está com a educação, está com os professores. Vocês têm
o poder nas mãos. E o poder estando com vocês, vocês vão mostrar para
os maranhenses que o poder é dos maranhenses, é da população e é de
quem traz melhoria e qualidade de vida para as pessoas por meio da
educação, vocês professores. Mais uma vez, pedimos a sensibilidade dos
demais pares, para que votem a favor dessa Emenda de autoria do Deputado
Eduardo Braide e também assinada por mim, pelo Deputado César Pires
em apreço e respeito aos demais pares, em respeito aos professores. Mais

uma vez, o nosso apoio incondicional sem retroceder um milímetro. E
vamos à luta em defesa da educação e dos professores até o limite das
nossas forças. Que Deus abençoe todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação. Para encaminhar, inscrito o Deputado Max Barros, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia, pela internet, meus colegas professores que estão em peso
hoje para acompanhar esse projeto de grande relevância para o magistério
maranhense. Senhor Presidente, nós estamos encaminhando a favor da
emenda do Deputado Eduardo Braide apenas para corrigir uma ilegalidade
do governo do Estado que manda para esta Casa uma medida provisória
que fere frontalmente o Estatuto do Magistério no seu artigo 32. Esta Casa
tem o dever de corrigir aquilo que é ilegal. A medida provisória que foi
encaminhada a esta Casa tem esta ilegalidade, estabelece várias datas para
o reajuste quando o próprio Estatuto do Magistério é claro ao estabelecer
a data base para o reajuste em janeiro. No momento em que você bota
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, todos os professores
maranhenses estão tendo perdas e isto afronta o Estatuto do Magistério e
é, portanto, ilegal. No momento em que você estabelece percentuais
diferentes de reajustes para a mesma categoria, você está agindo também
de maneira incorreta e ilegal. Então este é o momento em que todos nós
temos de corrigir essa distorção. Governar na área de educação, eu tenho
que reconhecer, tem algo muito bom, muito positivo que impressiona
bastante que é o slogan, a propaganda Escola Digna. É muito bonita essa
propaganda: Escola Digna. Digna dá dignidade aos professores ao aluno.
Isso é muito bonito. Agora entre o slogan, a propaganda e a realidade, há
uma distância muito grande. O que o governo diz é que recuperou a parte
física de 700 escolas, eu quero crer que isso é impossível. Por quê? Porque,
para reformar uma escola, você tem que fazer uma licitação para contratar
e para reformar a escola. Agora você tem um contrato de manutenção e
utiliza esse contrato de manutenção. O que é um contrato de manutenção?
É você pintar uma parede, consertar uma torneira, ajeitar o telhado. Isso é
possível ter sido feito em 700 escolas, mas reformar não, até porque não ia
cometer uma ilegalidade de aproveitar contrato de manutenção para fazer
reforma e construção. Então eu não acredito que tenham sido reformadas
700 escolas no atual governo. E o pior é que a parte física é muito importante,
mas, quando se visita uma escola, verifica-se lá que não tem biblioteca, que
está só capim na sua área, a parede está ruim, o telhado caiu. A gente vai lá
e diz: não, essa escola aqui ainda não entrou na Escola Digna. Ora, todas as
escolas têm que ser dignas durante 365 dias do ano, não se escolhe escola
para ser digna, manutenção é o dia a dia para recuperar as escolas. Então
não tem que esperar três anos para entrar para ser escola digna, escola
digna é o dia a dia da educação. Na hora de se falar realmente em melhorar
a educação a parte física é importante, mas o mais importante são os
professores, é valorizar os professores, é dar condições de trabalho aos
professores, é remunerar os professores, aí sim você está investindo no
cerne da educação, no cérebro da educação, que são eles que fazem a
educação do nosso Estado, que são os professores e na hora de dizer, fazer
valer o slogan Escola Digna, aquilo que é principal, que é mais importante
não é ouvido que são os professores e, pelo contrário, nem a lei é cumprida,
o reajuste é parcelado, é diferente para as categorias. Então eu vim aqui
para dizer que nossa posição é para que regularize e se torne legal essa
Medida Provisória aprovando a Emenda do Deputado Eduardo Braide e
que quero aqui louvar a iniciativa dos professores que sempre lutaram
pelos interesses da educação, que estão aqui presentes lutando pelo interesse
da educação e também repudiar a atitude de sindicatos que, em vez de
defender o interesse do professor estão atrelados politicamente a um
partido; que em vez de defender os professores estão defendendo é o seu
naco, seu cargo no poder. Lamento profundamente esses representantes
sindicais, no tempo que eu fui sindicalista eram chamados de pelegos,
lamentavelmente, nós ainda temos pelegos no conjunto da representação
dos professores que, em vez de estar aqui defendendo o interesse dos
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professores, estão lá acomunados com o governo. Lamentamos muito e se
o governo realmente quiser investir na educação, quiser escolar digna em
vez de estar fazendo manutenção que era feita só com a caixa escolar da
escola, a própria diretora tinha um dinheiro lá para mandar pintar uma
parede, arrumar um telhado, agora arrumar um telhado, pintar uma parede
é reforma e várias escolas ainda estão em condições físicas precárias, mas
o cerne da educação, que é valorizar o professor isso, sim, que é fazer
escola digna. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Para encaminhar pelo Bloco PV, PSB, deputado Edilázio Júnior, cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, quero aqui me solidarizar com todos os professores e aqui,
Senhor presidente, o que nós vemos é o governo da decepção, que nós
estamos hoje com a galeria lotada por educadores, por aqueles que se doam
para nós termos um Maranhão melhor, e esses educadores, sem sombra de
dúvida, pelo menos, 90% votou nesse governo que aí está e tenho certeza
de que todos quando colocam a cabeça no travesseiro vem o arrependimento
daquele outubro de 2014, de ter pedido voto para esse governo. E, Senhor
presidente, nós estamos falando de um governador que é oriundo da
advocacia sindical, foi advogado de vários sindicatos, enquanto deputado
federal sempre militou na esquerda ao lado dos sindicatos e associações, e,
hoje, o que nós estamos vendo aqui no estado do Maranhão é um governador
ditador, um governador que o que pega pior ainda para ele é porque ele é
um estudioso das leis. Professor da Universidade Federal do Maranhão,
do Curso de Direito e sabe que está cometendo uma ilegalidade. Sabe que
uma medida provisória não pode passar por cima do Estatuto do Educador.
E nós Parlamentares aqui sabemos que não pode. Mas assim como essa
medida provisória onde alguns professores ganham mais que outros, têm
mais benefícios que outros, aqui na Assembleia não é diferente. Existem
colegas que têm que se submeter com dor na consciência, mas têm que se
submeter a esse tipo de votação e que sempre militaram a favor dos
professores, mas hoje se rendem ao Palácio dos Leões. E nós estamos
vendo isso com muita tristeza, Senhor Presidente, porque nós estamos
aqui, como diz, na Casa do Povo. E se nós formos, Deputado Eduardo,
andar Maranhão afora, o povo está ao lado de vocês. O povo está ao lado
dos professores. Um Sindicato que se vende ao Governo, que lá é feito
calango, só balançando a cabeça, e que ganha de presente a vice-prefeitura
da capital e cargos a “folote” para poder dizer “amém” ao Governo do
Estado. Enquanto vocês, que têm a coragem de mostrar a cara, que sabem
que serão perseguidos, porque esse governo é marcado pela perseguição,
acabam pagando e sofrendo as suas famílias. Porque professor motivado
quem ganha são os alunos consequentemente, quem ganha é o Estado,
quem ganha é a sociedade. Então fica aqui a minha solidariedade a vocês,
educadores. E peço aqui aos meus colegas que rejeitemos essa medida
provisória para que pelo menos possa haver um diálogo do Governo do
Estado com os educadores. Que possa ser discutida aqui nas Comissões
da Casa e não ser votada de forma açodada uma medida provisória
inconstitucional. Logo ele que sempre foi contrário às medidas provisórias
hoje faz tudo ao contrário do que pregou. Mas vocês que foram enganados
em 2014 tem tudo para dar o troco agora em 2018. Vamos à luta e vamos
rejeitar essa medida provisória. Fora Dino!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide, cinco minutos sem apartes. Em seguida apreciaremos
a Emenda.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente, só pedindo, Deputado Eduardo
Braide, questão de ordem. Senhor Presidente, por gentileza, é com relação
à água que não chegou ainda. Se o senhor pudesse, por gentileza, só
verificar lá, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington já reforcei e pedi que fosse de imediato, pensei até
que já tivesse sido atendido. Deputado Braide, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, senhoras deputadas, eu não vou mais
cansar ninguém, não, mas eu precisava voltar a esta tribuna para fazer a
seguinte avaliação com Vossas Excelências: nós temos uma lei que está em
vigor, que é a Lei n.º 9860/2013, que estabelece os direitos, garantias e
deveres dos professores da rede estadual de ensino. Nós estamos abrindo
um precedente muito perigoso se votarmos essa medida provisória na sua
forma original e aí, senhoras professoras, senhores professores, lembrem
aquilo que eu disse há pouco, em 2016, zero reajuste, em 2017, zero no
vencimento e um ajuste em cima da GAM e agora mais essa ilegalidade na
medida provisória. O que nós faremos, se não corrigirmos essa medida
provisória, é simplesmente acabar com a confiança que os professores do
Estado do Maranhão têm no Estatuto do Magistério, porque, se tem uma
lei que está assegurando uma série de situações de forma clara e nem cabe
interpretações, e o governo desrespeita, como é que nós vamos confiar
daqui para frente naquilo que deve ser feito ou naquilo que não deve ser
feito em relação ao Estatuto do Magistério? Mas eu volto a esta tribuna
para vocês, senhoras professoras e senhores professores, que são
formadores de opiniões, que se acabe com o discurso falacioso do governador
do Estado de que ele é contra a reforma trabalhista, porque, no Maranhão,
a reforma trabalhista está começando pelos professores do Estado, a partir
do momento em que nós temos uma lei que assegura o reajuste na data base
de 1º de janeiro e uma medida provisória que diz o contrário. A partir do
momento em que nós temos índices diferentes para a mesma categoria e o
governador, mesmo sabendo disso, edita uma medida provisória nesse
sentido, se isso não é fazer a reforma trabalhista, eu não sei mais o que é.
Vocês que acompanharam a discussão no Congresso da reforma trabalhista
devem lembrar que um dos pontos da reforma trabalhista foi o acordado
sobre o legislado, ou seja, um acordo feito pelos sindicatos tem mais força
daquilo que está na lei. E o que foi que aconteceu nesse caso de vocês?
Meia-dúzia da direção do Sinproesemma se reuniu com o governo do
Estado às altas horas da noite, a portas fechadas, dizendo que falava em
nome de todos vocês e disseram que essa medida provisória estava certa;
do outro lado, tem um estatuto, uma lei, que fala exatamente o contrário e
que merece ser cumprido. Portanto, senhoras e senhores, se tem alguém
que inaugurou a reforma trabalhista no estado do Maranhão, foi o
Governador Flávio Dino. Lamentavelmente inaugurou logo na principal
área que todo o governo do Estado deve respeitar, que é a educação. Fica,
portanto, aqui, senhoras e senhores, o nosso repúdio, a nossa indignação
diante da forma como o Governador Flávio Dino age ao arrepio da lei, de
uma lei que está clara, sancionada e que está em vigor desde 2013. Fica
também, senhores deputados e senhoras deputadas, a esperança de que
esta Casa, que se diz Casa do Povo, possa corrigir, nos próximos minutos,
essa injustiça, aprovando essa emenda para que a gente venha de uma vez
por todas dar o direito a que fazem jus os professores e professoras do
Estado do Maranhão. Fica, portanto, Senhor Presidente, outro pedido a
todos eles que vieram acompanhar esta sessão de hoje, todos eles têm o
direito de saber como vota cada deputado nesta Casa. Afinal de contas,
nós fomos eleitos para representá-los e é por isso, Senhor Presidente, por
dizer e deixar, de forma clara: Se a Medida Provisória é tão boa, por que os
membros da base do governo fazem essa atitude de não querer colocar seu
nome? E a culpa não é deles, a culpa também é do governador que os coloca
nessa situação vexatória, essa injustiça, essa ilegalidade. Mas, acima disso,
há a transparência e é o direito de cada um de vocês de saber como se
posicionou cada parlamentar nessa votação de hoje. E é por isso, Senhor
Presidente, que eu solicito a votação nominal da minha emenda para que
cada de um nós possamos saber como votou cada parlamentar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, peço a atenção de todos e de todas que nós vamos
colocar em votação a emenda do deputado Braide. Deputado Braide.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de

ordem) - Senhor Presidente, reforçar o pedido de votação nominal e, de já
pedir, ao resultado da votação que V. Exa. decline o nome daqueles que
votaram contrário a votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, peço novamente a atenção de todos, nós vamos
apreciar, neste momento, o pedido de votação nominal ao requerimento
verbal, feito pelo deputado Braide, de votação nominal da emenda sugerida
por ele próprio. Senhores Deputados, os Deputados que aprovam a
emenda permaneçam como estão; os que forem contrários fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Aprovado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Requerimento negado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, eu gostaria que fossem registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com os votos contrários dos deputados: Levi Pontes, Ricardo Rios,
Raimundo Cutrim, Fábio Macedo, Marco Aurélio, Carlinhos Florêncio,
Cabo Campos, Edivaldo, Neto, Vinícius, Hemetério, Sérgio, Paulo Neto,
Cutrim, Rafael, Glalbert. Senhores deputados, vamos agora para a discussão
do texto principal da Medida Provisória. Lembrando a todos e a todas que
as Emendas já foram rejeitadas. Em discussão. Medida Provisória nº 272

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem. Não foi votada a Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O Deputado Braide tem razão, nós precisamos votar a Emenda, nós, na
verdade, o plenário rejeitou a votação nominal. Senhores deputados, peço
novamente a atenção de todos, os deputados e deputadas que aprovam...

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, só para orientar os membros do Bloco
Parlamentar Independente, essa é a última oportunidade que nós vamos
ter de corrigir essa injustiça da Medida Provisória, basta que nós aprovemos
essa emenda e o texto da medida provisória será corrigido de acordo com o
Estatuto do Magistério, de acordo com o que estabelece a nossa
Constituição. Então o que eu peço, Senhor Presidente, já finalizando, é o
voto SIM, a aprovação dessa emenda que corrige essa ilegalidade, essa
injustiça. E de já, Senhor Presidente, peço também que sejam declinados
os nomes dos deputados que votarem contrários a nossa emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, em votação a emenda sugerida pelo Deputado
Braide. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como estão, os
que forem contra queiram ficar de pé. Emenda rejeitada. Peço à galeria que
evite agressões e manifestações agressivas com relação aos deputados.
Emenda rejeitada com os votos dos Deputados: Ricardo Rios, Raimundo
Cutrim, Antônio Pereira, Sérgio Frota, Rogério Cafeteira, Paulo Neto,
Hemetério Weba, Edivaldo, Neto, Stênio Rezende, Carlinhos, Cabo
Campos, Deputado Dr. Levi, Deputado Léo, Deputado Rafael, Deputado
Fábio Macedo. Senhores deputados, em discussão a Emenda n.º 272/
2018. Inscrito para discutir o Deputado Wellington do Curso por dez
minutos com apartes. Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) – Senhor Presidente, em respeito aos professores presentes, porque
creio eu que agora muitos governistas que estavam há pouco não estão
mais, com vergonha de votar essa MP, eu queria pedir a conferencia de
quórum novamente. Novamente, não. Agora conferência de quórum para
MP, porque até então foi para as emendas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Lembrando aos senhores deputados e deputadas que agora nós
apreciaremos a medida provisória. As duas emendas foram rejeitadas por
maioria do plenário. E agora nós votaremos o conteúdo principal da medida
provisória na forma do texto que foi proposto pelo Poder Executivo.
Deixando claro que, embora tenhamos feito a conferência de quórum no
início da discussão da primeira emenda, como nós ainda não conseguimos
ter uma conclusão aqui, nós vamos fazer novamente, atender novamente o
pedido de conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que zere o painel e os deputados que desejarem confirmem suas
presenças.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, o Bloco
Independente está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Bloco de Oposição
em obstrução, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR – PV/PSD em
obstrução, não está colocado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, V. Exª tem dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, imprensa, internautas,
telespectadores que nos assistem por meio da TV Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, que acompanham ao vivo a transmissão desta
sessão. Hoje é um dia triste para a educação no Estado do Maranhão. Qual
a impressão que os educadores, que os professores vão sair desta manhã
de quarta-feira, dia 16 de maio, retornando para a suas casas, retornando
para as suas escolas? Qual a impressão? A impressão da decepção, a
impressão do desânimo. Senhor Presidente, os professores que aqui estão
em sua quase maioria, em sua quase totalidade, votaram no Governador
Flávio Dino, acreditaram na mudança, acreditaram que seria diferente.
Quando o Governador Flávio Dino fazia diálogos pelo Maranhão, os
professores acreditaram nesses diálogos pelo Maranhão. Onde estão os
diálogos na atualidade? O Governador Flávio Dino tenta reeditar agora
novamente diálogos pelo Maranhão. Com que moral vai fazer diálogos
pelo Maranhão se não dialoga com a educação? Se não dialoga com os
professores? Se não tem diálogo com os professores? Um governo que
antes realizava diálogos pelo Maranhão na periferia e com a população,
hoje inicia os diálogos pelo Maranhão dentro de um hotel cinco estrelas na
Ponta D’Areia em São Luís. Aí eu pergunto: quem mudou? Quem mudou
não foram os professores, quem mudou não foi a educação, quem mudou
na verdade é o governador que disse que seria a mudança, mas mudou o
discurso, mudou as ações, aí fica o nosso questionamento: cadê o diálogo
do governo do Estado? Cadê o diálogo do sindicato que não representa
mais os professores? Um sindicato que colocou um dos seus ex-presidentes
para ser vice-prefeito em São Luís. Onde está a representatividade do
sindicato? Que se diz professor, ex-presidente do sindicato, vice-prefeito
de São Luís onde está? Nas escolas públicas estaduais, dentro de uma
escola pública estadual. Essa denúncia não foi minha eu não estava em sala
de aula, é uma denúncia de professores e alunos, que não são força de
manobra, que não são manipulados. O que fazia o vice-prefeito de São
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Luís, ex-presidente de Sindicato, dentro de uma escola pública estadual
para falar do Governador Flávio Dino, para falar da educação, para fazer
lavagem cerebral? Os professores, os alunos não admitem isso. Cadê a
diretoria do sindicato que não está aqui reivindicando e lutando em defesa
dos professores. Senhores professores, após perdermos essas duas
emendas, a votação dessas duas emendas, eu comecei a fazer um
levantamento com os professores e também com os deputados. Qual o
nosso posicionamento agora, votar a favor de uma Emenda, que nós estamos
lutando há mais de 60 dias, votar a favor de uma emenda que nós
representamos na Justiça para que o governador conceda o reajuste aos
professores. Uma emenda que é inconstitucional, que é ilegal, qual o nosso
posicionamento? Depois ainda podem dizer que estamos votando contra
os professores. Eu quero declarar aqui o meu posicionamento, primeiro,
que vou me abster de votar nessa imoralidade dessa Medida Provisória,
em respeito aos professores, em defesa aos professores. E segundo, que
nós temos um caminho, temos um caminho, após passar na Assembleia
Legislativa é o caminho da Justiça, para que a Justiça possa reparar essa
ilegalidade do governo do Estado e ilegalidade que a maioria, base do
governo está votando aqui hoje que é contra uma lei, que é contra o artigo
32, que é contra os professores. Terceiro e último, mais uma vez, apelar à
consciência de cada deputado que está aqui hoje, que retire essa medida
provisória da pauta. Ainda dá tempo - ainda dá tempo. Ainda dá tempo de
corrigir essa arbitrariedade diante do olhar atento de cada professor. Diante
do olhar de cada educador, que ainda seja retirado de pauta. Que deixemos
o ônus para o governador do estado, não é o governador do estado que está
fazendo? Por que usar a Assembleia Legislativa e usar os deputados contra
os professores? Vocês estão tendo oportunidade de saber quem está do
lado da educação, de quem está do lado do povo e de quem está do lado dos
professores e de quem está aqui do lado do governo do estado. Nós
estamos do lado do povo, do lado da educação e do lado dos professores,
incondicionalmente, e vamos até o limite das nossas forças. Se necessário
for vamos judicializar, sim, vamos entrar na Justiça, sim, para que possa
corrigir e, senhores deputados, seremos constrangidos. A Assembleia
Legislativa, que é a Casa das leis, não pode aprovar medida provisória que
é contra uma lei, não podemos permitir isso, estamos vivemos os últimos
momentos de UTI, a última tentativa do indivíduo, a última tentativa do
indivíduo. Estamos nos últimos minutos na UTI, na UTI, na ultima tentativa
do indivíduo, tentando sensibilizar os demais pares, sensibilizar os
deputados para que votem contra essa ilegalidade. Estamos rasgando o
estatuto dos professores. Estamos indo contra os professores, contra a
educação. Nós não podemos permitir que toda a nossa defesa, toda a
nossa luta seja em vão, mas vamos reafirmar. Se formos vencidos hoje,
vamos judicializar e vamos até o limite das nossas forças em defesa da
educação pública de qualidade e em defesa dos professores de verdade,
não dos professores da propaganda, não dos professores para Flávio
Dino, que não é o mesmo. E eu o desafio, Governador Flávio Dino, abra
um diálogo com os professores de verdade, não com a diretoria de sindicato,
não com quem não representam os professores. Esses professores que
estão lá em sala de aula defendendo uma educação pública de qualidade. E
mais uma vez eu vou repetir: O nosso respeito a cada um de vocês que,
mesmo diante de tantas adversidades, diante de tantas injustiças, diante de
tantos dissabores, estão em sala de aula elevando e melhorando a educação
pública de qualidade, fazendo com que os maranhenses possam ser médicos,
advogados, professores, jornalistas, vereadores, deputados e quem sabe
até governador do estado. Não vamos arredar um só milímetro em defesa
da educação, em defesa dos professores. E mais uma vez solicitar aos
demais pares que, na manhã de hoje, possam retirar de pauta essa medida
provisória que é prejudicial, que é irregular, é uma vergonha. Educação sem
valorização é fraude! Governador Flávio Dino, cumpra a Lei do Piso! Se
constranger, se humilhar, suplicar. Mais uma vez Rui Barbosa: “Aquele
que não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los”. Vamos à luta em
defesa da Educação, em defesa dos professores. E que Deus abençoe a
cada um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César, Vossa Excelência vai discutir? Como Vossa Excelência
não se inscreveu, Deputado César Pires, Vossa Excelência se incomodaria

de encaminhar? Vossa Excelência encaminha a votação pelo Bloco PV/PSD
por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores, meus pares restantes aqui. Presidente, eu quero fazer
um reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência, ainda aqui votando a
sua opinião, mas Vossa Excelência está tendo um comportamento reto
com esta Casa. Deixando as manifestações, deixando que cada um se
manifeste da sua forma. E eu não poderia, por dever de justiça da minha
consciência, deixar de exaltar a sua conduta. E continue assim, deixando
que cada um se expresse, grite, vote, ainda que nas posições contrárias à
maior parte desta Casa. Compete aqui, Presidente, fazer os meus
encaminhamentos para que nós votemos contra a medida provisória, mas
confesso que dentro de mim fico me perguntando: adiantaria eu votar
contra ou a favor haja vista as decisões tomadas aqui? Mas também não vi
parte do Governo subir aqui para defender, apesar de a base aliada contar
com muitos. Se nós buscarmos as razões e as motivações que levam a
essas ausências, encontramos fácil, porque é uma agressão e eles sabem
que é uma agressão, uma afronta aos professores, é uma subtração de
direitos e mais que isso, diminui os salários de cada um de vocês. Os
10.47% dados ao Nível I, se pergunta por que 10? Simples, porque é o
contingente menor de professores que não estão catalogados ali como
nível superior, o que torna um vencimento menor. O Nível II, 6.81% e o
Nível III, 6.81%, nivelado, parcelado. Sabe por que parcela? Porque, além
do vencimento ser maior, o contingente de professores no Nível III é maior
e todos recebendo como nível superior. E eu pergunto: será que esta Casa
tem consciência disso? Será que esta Casa parou para pensar um minuto e
ler o artigo 32 do Estatuto do Magistério? Será que muitos não impugnaram
para que um dia a classe de professores tivesse estatuto? Quantos
derramaram seu suor para poder chegar aqui, sendo que lá atrás pagarem
um preço caro para que esse Estatuto existisse? E o que nós vemos agora,
um desmonte do estatuto, um desrespeito ao estatuto, um desrespeito à
classe de professores que deveria ter de forma linear os 10.47%, como
preconiza o artigo 32, todos remontando a partir do dia 1º de janeiro.
Quem aqui se aventuraria e se arvoraria a dizer que não é assim? Quem é
que dá a interpretação dessa lei? Quem é que diz um posicionamento
contrário? Nem mesmo a revoada, o esconderijo que usaram ali como
camuflagem para que vocês não pudessem vê-los não foi avante porque
nós pedimos para que cada um pudesse colocar seu nome aqui nas suas
posições. Respeitamos as posições, mas não podemos respeitar a decisão
de cada um que deixa de conhecer a legislação que nós mesmos votamos. Se
a posição política é essa, sim, mas a imposição da ignorância não pode
existir nesta Casa Legislativa. Constrói-se lei com quem tem cérebro para
poder assim fazer. Ajoelha-se, portanto, diante de algo que agrida. E aí que
eu usei Humberto de Campos, por isso que eu usei a frases de Humberto
de Campos que é melhor viver em paz com minha consciência a agredi-la
para poder agradar governos ou quem quer que seja. Então, senhores
professores, não se diminuam diante do que vocês vão ver aqui. Não
arrefeçam as suas lutas, não larguem de estarem lutando porque, se vocês
não estivessem aqui presentes, nós íamos ser massacrados muito mais
ainda do que vamos ser aqui. Vocês que dão suporte, vocês que dão vida,
vocês que dão motivação ao que estamos defendendo aqui, que nada mais
é do que o cumprimento da própria lei do Magistério. Ninguém aqui tem
coragem de dizer o contrário porque vocês, volto a frisar, não estão pedindo
nada mais do que o cumprimento do que um dia a própria base do governo
veio aqui defender, de forma peremptória, de forma firme, porque acreditava.
É justamente esta base que se recusa a acreditar naquilo que votaram lá
atrás. O governo tem sido de forma perversa, de medidas insanas, cruéis.
Está levando a fórceps a decisão desta Casa e, a cada minuto que vocês se
aglutinavam, estavam presentes com as câmeras de vocês a revoada de
deputados aparecia. Se vocês observarem nomes de alguns aqui, perdoem
a minha sinceridade e talvez até a minha diminuta ética, mas sequer estão
aqui, colocaram a presença e foram embora. Seria justo isso? Seria justo
depois pugnar pela defesa de classe, que nem mesmo, com seus votos
assim defenderam? Mas, de qualquer ordem, eu quero dizer a vocês que
nós não vamos diminuir essa luta, nem diminuir as nossas crenças, as
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nossas esperanças e os nossos sonhos de um dia ver a classe de professores
grandiosa tão de mérito como eu vejo aqui. Sucesso a todos vocês, ainda
que a maioria destrua o sonho temporário de vocês, mas o sonho
permanente vai continuar de acreditar nos meus professores, nos nossos
professores e na luta que vocês vêm travando ao longo desse tempo, muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, peço atenção de todos à forma de votação. Em
votação a Medida Provisória nº 272, encaminhada pelo Poder Executivo,
os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à
promulgação. Registro os votos contrários dos deputados Max Barros,
Sousa Neto, mais alguém? Deputado Edilázio Júnior, deputado Adriano
Sarney, deputado César Pires, deputada Graça Paz. Segundo item na pauta,
Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo
a celebrar contrato de empréstimo junto ao banco.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem) –
Senhor presidente, questão de ordem. Essa questão do empréstimo, eu
queria que Vossa Excelência, por gentileza, essa conferência de votos, de
quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Só terminar de anunciar aqui o projeto e em seguida faremos a conferência
de quórum. Autorizo o Poder Executivo a celebrar contrato de empréstimo
junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. Senhores
deputados, vamos zerar o painel, os deputados e deputadas que desejarem
queiram registrar as suas presenças. Lembrando que este projeto já foi
aprovado em primeiro turno e hoje será apreciado, se houver quórum, em
segundo turno.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Senhor Presidente, demais pares, é só para fazer o
registro, os professores talvez não tenham compreendido que já foi votada
a Medida Provisória, infelizmente, com os votos contrários dos deputados
que defenderam até agora os professores e defendendo a
inconstitucionalidade e a ilegalidade da Medida Provisória por reconhecer
que essa Medida Provisória fere o Estatuto do Magistério, fere o Artigo 32
e que os professores têm direito a recorrer na Justiça para que possa ser
corrigida essa arbitrariedade, nós lutamos com a medida de nossas forças
aqui no plenário desta Casa em defesa dos professores. E aí deixar registradas
as nossas lamentações na manhã triste desta quarta–feira, dia 16 de maio,
onde os direitos dos professores foram ultrajados.  Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Senhor Presidente,
só para registrar que o Bloco de Oposição está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em obstrução com relação a esse Projeto de Lei.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
Bloco Independente também em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - PV/PSD em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, alguém mais gostaria de registrar a presença? Não
há quórum para continuar a Ordem do Dia. Ficam transferidos os projetos
para a sessão de amanhã. Vamos apreciar os requerimentos à deliberação

da Mesa. Requerimento do Deputado Zé Inácio, mas ele está ausente.
Inclusão para Ordem do Dia de amanhã, quinta-feira. Além dos projetos
que são transferidos de hoje, o Projeto de Lei n.º 005, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho, em primeiro turno; Requerimentos
225 e 234/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo; Requerimentos
n.º 226 , 227, 228, 229, 230, 235/2018, de autoria da Deputada Nina Melo;
Requerimento n.º 231/2018, de autoria do Deputado Bira; Requerimento
n.º 232/2018, de autoria do Deputado Jota Pinto; Requerimento n.º 233/
2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney; Requerimento n.º 236/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso; Requerimentos n.º
237 e 241/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde; Requerimento n.º
238/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota; Requerimento n.º 239/
2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda; Requerimentos n.º 240
e 242/2018, de autoria do Deputado Hemetério Weba; Requerimento n.º
243/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou blocos. Bloco
Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar PV/PEN. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Hemetério Weba, Jota Pinto, Max
Barros, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sousa Neto e Stênio Rezende.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires,
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Nina Melo, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio Lula. O Presidente, em exercício, Deputado Stênio
Rezende, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Fábio Braga,
Jota Pinto, Edilázio Júnior, Sousa Neto e Neto Evangelista. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente informou
que não havia “quórum” regimental para apreciar a Matéria constante na
Ordem do Dia, que foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na
sequência, submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu os Requerimentos
nºs: 218/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota, encaminhando
mensagem de pesar aos familiares e amigos do jornalista e líder político
Senhor Reginaldo Teles, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06 de maio
do ano em curso e 216/2018, de autoria do Deputado Sousa Neto, à
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Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar do
Maranhão (PMMA), solicitando informações acerca do andamento e prazo
de conclusão das obras de reforma e construção do 7º batalhão da Polícia
Militar do Maranhão, sediado em Pindaré Mirim. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 222/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa;
223/2018, de autoria da Deputada Nina Melo e 224/2018, de autoria do
Deputado Zé Inácio. Não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de maio de 2018.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho,
Jota Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e  Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(a): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Hemetério Weba,
Professor Marco Aurélio, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota e Valéria Macedo.
O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Projetos de Lei nºs: 099/18, de autoria da Deputada Nina Melo, que
institui prioridade, na rede pública de saúde do Estado do Maranhão, na
avaliação clínica com neurologista para diagnóstico precoce do autismo;
100/18, de autoria do Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade
Pública o Instituto Vida e Saúde; 101/18, do referido Deputado, que
considera de Utilidade Pública o Instituto Educacional e Social Deus é
Amor; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/18, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, que dispõe sobre a Consulta Plebiscitária aos Municípios
de Poção de Pedras e Bernardo do Mearim acerca de desmembramento e
anexação de Povoado; Requerimentos nºs: 201/18, do Deputado Othelino
Neto, para que seja registrado nos Anais da Casa, o falecimento do Senhor
Reginaldo Telles, Jornalista, ocupando a Direção dos Jornais “O Combate”
e “O Povo”, ex-Vereador pelo município de São Luís, ex-Dirigente de
Órgãos Públicos no Estado e no município de São Luís e um dos fundadores
do Partido Democrático Trabalhista-PDT no Maranhão; 202/18, do
Deputado Othelino Neto solicitando que seja registrado nos Anais da
Casa a manifestação de pesar pelo falecimento do Senhor Davi Farias
Aragão, Delegado da Policia Federal brutalmente assassinado na residência
dos seus familiares no último dia 05 de maio em nossa Capital; 203/18, do
Deputado Sérgio Frota, solicitando que seja discutido e votado em regime
de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada
logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução Legislativa nº 028 /
2018, de sua autoria; 204/18, do Deputado Edivaldo Holanda,
encaminhando mensagem de aplausos e congratulações ao Centro
Educacional e Social São José Operário, através dos Padres Roque
Kasmirski, Marcos Antonio da Silva e Paulo Roberto Palaoro e  extensivo
a todos que participam e colaboram com o CESJO, pelos 30 anos de
existência, comemorado no dia 30 de abril do corrente ano; 205/18, do

Deputado Wellington do Curso, no mesmo sentido, ao Jornal Itaqui-
Bacanga, pelos seus 15 anos de existência, no último dia 01 de maio de
2004; 206/18, do Deputado Cabo Campos, com mensagem de pesar pelo
falecimento do jornalista e poeta Moisés Abílio, ocorrido no dia 27 de abril
do ano em curso; 207/18, do Deputado Wellington do Curso, enviando
mensagem de pesar aos familiares do Senhor Elio Costa Aires, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 06 de maio do corrente ano; 208, 211 e 212/
18, dos Deputados Wellington do Curso, Raimundo Cutrim e Glalbert
Cutrim  respectivamente, encaminhando mensagem de pêsames aos
familiares do Senhor  David Farias de Aragão, Delegado de Polícia Federal,
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 05 de maio do corrente ano; 209/18,
do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 30/04 e 02/05/2018,
conforme atestados médicos; 210/18, do Deputado Zé Inácio, solicitando
a realização de uma audiência pública, a ser promovida pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para discutir a gestão da
CAEMA, empresa responsável por administrar, tratar e distribuir água,
um bem tão precioso e inacessível a boa parte do estado por falta de
investimentos; 213/18, do Deputado Jota Pinto, enviando mensagem de
pesar à família do ex-vereador de São Luís e fundador do PDT-Maranhão,
Senhor Reginaldo Telles por ocasião do seu falecimento ocorrido no último
dia 06 de maio; 214/18, do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja
discutido e votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Resolução Legislativa
nº 027/2018, de sua autoria; Indicações nºs: 302/18, do Deputado Bira do
Pindaré, ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
solicitando a revitalização da praça do Iguaíba, em Paço do Lumiar com a
instalação de equipamentos para atividade física ao ar livre; 303/18, do
Deputado Bira do Pindaré, também ao Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, que destine 10 (dez) motocicletas para a polícia
militar de Timon; 304/18, do Deputado Edson Araújo, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, Prefeito Municipal de São Luís e ao Senhor Francisco de
Canindé Ferreira Barros, Secretário Municipal de Trânsito e Transporte –
SMTT, solicitando que adotem medidas legais e administrativas, no sentido
de refazer a pintura da faixa de pedestres, localizada em frente à Assembleia
Legislativa, na Av. Jerônimo de Albuquerque. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação, a matéria lida pelo
Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas. Em
seguida, concedeu a palavra ao Deputado Sousa Neto que relatou ter
protocolado um requerimento solicitando ao Secretário de Segurança
Pública, senhor Jefferson Portela, informações sobre a reforma do Quartel
do 7º Batalhão. Na sequência, a Deputada Graça Paz relatou a visita do
pré-candidato a Presidência da República, o Senhor Geraldo Alckmim a
cidade de São Luís. Por sua vez, o Deputado Wellington do Curso lamentou
a morte trágica do delegado da Polícia Federal, Davi Aragão e teceu duras
críticas ao Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Na
Tribuna, o Deputado Roberto Costa destacou sua luta para que a Caixa
Econômica, junto com a construtora, entregue o conjunto habitacional do
Programa Minha Casa Minha Vida com quinhentas casas, que hoje vive
completamente abandonado, na cidade de Bacabal. No seu turno, o
Deputado Bira do Pindaré relatou sua participação no lançamento dos
Diálogos pelo Maranhão, um movimento que aconteceu há quatro anos e
que se repete no estado do Maranhão com o objetivo de construir um
programa de Governo a ser apresentado pelo pré-candidato à reeleição, o
Governador Flávio Dino, em relação às políticas a serem desenvolvidas e
executadas no estado do Maranhão. O Deputado Alexandre Almeida
anunciou sua candidatura ao Senado Federal. Em seguida, o Deputado
César Pires relatou os temas discutidos na Audiência Pública promovida
por ele no município de Santa Rita motivada por uma demanda do povo do
campo que se viu ameaçado por conta de um empreendimento chamado
Bomar Carcinicultura. Por fim, o Deputado Júnior Verde destacou a
necessidade de desenvolvimento do sistema produtivo no estado do
Maranhão, destacando que a carcinicultura é muito importante e que é
necessário que os ambientalistas revejam seus posicionamentos com relação
à carcinicultura. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em tramitação
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ordinária a discussão e votação do Projeto de Lei nº 032/18, de autoria do
Poder Executivo (Mensagem nº 12/18), que altera a Lei Estadual nº 9.664,
de 17 de julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e
Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo Estadual – PGCE e revoga dispositivos da Lei Estadual
nº 9.299, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos
efetivos das carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle,
no âmbito do Poder Executivo Estadual”. Com pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho, esse Projeto de Lei foi aprovado
e encaminhado a sanção governamental. Na sequência, com parecer conjunto
da CCJC e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias,
acatando substitutivo, foi aprovado e encaminhado a Redação Final o
Projeto de Lei nº 048/18, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 18/
18), que “institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em situação
de violência doméstica e familiar”. Em seguida, o Deputado Sousa Neto
solicitou verificação de quórum, informando que o Bloco Parlamentar
Independente estava em obstrução. Também declararam obstrução os líderes
do Bloco Parlamentar Independente, do Bloco Parlamentar Democrático e
do PEN/PV. Constatado que não existia número regimental para apreciar o
restante da Matéria constante da Ordem do Dia, a mesma foi transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Não havendo requerimento à deliberação
da Mesa, na forma regimental, foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 030/2018, de autoria do Poder
Executivo e os Requerimentos nºs: 201 e 202/2018 de autoria do Deputado
Othelino Neto; 203/2018 de autoria do Deputado Sérgio Frota; 204/2018
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda; 205, 207 e 208/2018 de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 206 de autoria do Deputado Cabo
Campos; 209/2018 de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho; 210/
2018 de auroria do Deputado Zé Inácio; 211/2018 de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim; 212/2018 de autoria do Deputado Glalbert Cutrim e
213/2018 de autoria do Deputado Jota Pinto. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e
Blocos o Deputado Max Barros, pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, lamentou o fatídico final de semana na Ilha de São Luís,
com uma série de eventos violentos, dentre eles o assassinato do Delegado
Federal Davi Aragão. Pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição, a
Deputada Andréa Murad, chamou a atenção para os crimes violentos que
foram destaques na imprensa no último fim de semana. O Deputado
Júnior Verde, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
relatou visita realizada por ele ao Residencial Nova Vida, destacando que
desde 2015 ele tem agido em defesa desse residencial, uma comunidade
que vivencia uma questão judicial, correndo risco de desapropriação. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Não houve
orador inscrito no  Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida
e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de maio de 2018. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Glalbert Cutrim - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Rafael Leitoa - Segundo Secretário, em
exercício.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo Campos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira
do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério

Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Graça Paz, Júnior Verde e Paulo Neto. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Ato contínuo, ouviu-se a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Projeto de Lei nº 103/18, de autoria do Deputado Doutor Levi Pontes, que
considera de Utilidade Pública a Associação Recreativa Tiradentes com
sede em Chapadinha; Moção nº 006/18, do Deputado Doutor Levi Pontes,
de pesar pelo falecimento do Senhor Vanderley de Jesus Almeida Araújo,
no dia 07 der maio do corrente ano; Requerimento n° 215/18, do Deputado
Edson Araújo, encaminhando mensagem de congratulações a população
dos Municípios de Barra do Corda, Passagem Franca, São Francisco do
Maranhão, Cajapió, Nova Iorque, Estreito e Alto Parnaíba, pela passagem
de seus aniversários comemorados no mês de maio; Indicação nº 305/18,
do Deputado Jota Pinto, ao Senhor  Prefeito do Município de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, solicitando que proceda o asfaltamento da  Rua
02 Quadra  C  Casa 09  Conjunto Jardim Coelho Neto, do Bairro Cohapan,
São Luís. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou
à publicação a matéria lida pelo Primeiro Secretário, após deferir na forma
regimental a Indicação acima mencionada. Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados (as): Cabo Campos, Rogério Cafeteira, Léo Cunha, Eduardo
Braide, Professor Marco Aurélio, Fábio Braga, Carlinhos Florêncio e
Roberto Costa. O Deputado Cabo Campos relatou o evento ocorrido no
último dia 5, no Auditório Fernando Falcão para comemorar os 76 anos do
Círculo de Oração da Igreja Assembleia de Deus. Por sua vez, o Deputado
Rogério Cafeteira anunciou a publicação do decreto, de autoria do Poder
Executivo, que determina advertência antes de apreensão de veículo por
IPVA atrasado. No seu turno, o Deputado Léo Cunha destacou a excelente
atuação do Prefeito da cidade de Porto Franco. O Deputado Eduardo
Braide registrou a ausência de diálogo do Governo do Estado com os
professores, bem como ilegalidades e inconstitucionalidades da Medida
Provisória nº 272/2018, destacando que apresentou uma Emenda para
corrigir essas falhas, contudo a mesma foi rejeitada. Na sequência, ouviu-
se o Deputado Professor Marco Aurélio que relatou sua participação na
entrega de kits do Programa Mais Renda da Secretária de Desenvolvimento
Social. O Deputado Fábio Braga relatou visita realizada à cidade de Peritoró
para participar da inauguração do mercado público. Na Tribuna, o Deputado
Carlinhos Florêncio destacou a entrega de obras e do conjunto habitacional
na cidade de Bacabal, ressaltando a reforma de escolas e o empenho do
governo municipal em melhorar a cada dia os índices da educação básica na
cidade. Por fim, o Deputado Roberto Costa afirmou mais uma vez que a
cidade de Bacabal se encontra em estado de abandono, destacando o déficit
habitacional do município. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados Antônio
Pereira e Wellington do Curso foram transferidas para a próxima Sessão e
declarou aberta a Ordem do Dia, colocando em votação, conforme acordo
de lideranças os Requerimentos nºs: 193/2018, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, de autoria do Poder
Judiciário; 200/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, no
mesmo sentido, para votação do Projeto de Resolução Legislativa nº 030/
2018, de sua autoria e 214/18, de autoria do Deputado Roberto Costa,
para que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 027/2018, de sua autoria. Estes requerimentos
foram aprovados. Também por força de acordo das Lideranças foram
submetidos à deliberação do Plenário e aprovados em primeiro turno os
Projetos de Resolução Legislativa nº 007/2018, de autoria do Deputado
Roberto Costa, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Ronald Alexandre Camilo, natural do Estado do Rio de Janeiro e 013/2018,
também de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manuel Beckman” a Senhora Ângela Maria Moraes Salazar. Ambos os
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projetos receberam pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Nesta oportunidade, o Presidente suspendeu a Sessão
para que as competentes comissões técnicas se manifestassem sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 003 e do Projeto de Resolução Legislativa
nº 030/2018. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado
Glalbert Cutrim, informou que os referidos Projetos foram aprovados.
Desta forma, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário, em regime
de urgência os Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, de autoria do
Poder Judiciário (Mensagem nº 5/2018), que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e o Projeto de Resolução
Legislativa  nº 030/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que concede a medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Senhor Luís Roberto Barroso.
Sendo estes projetos aprovados, o primeiro foi encaminhado à sanção
governamental e o segundo encaminhado a promulgação. Em seguida, foram
aprovados em primeiro turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº
063/2018, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 023/2018), que
autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de empréstimo junto ao
Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF e ao New development
bank – NDB para a implantação do programa corredor de transporte e
integração sul-norte do Maranhão, com pareceres favoráveis das comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle e o Projeto de Lei nº 030/2018, de mesma autoria, que autoriza
o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso onerosa de área
de terras e edificações do denominado “Parque Independência”, localizado
no Município de São Luís. Este projeto recebeu os votos contrários da
Deputada Andréa Murad e do Deputado Wellington do Curso. Em segundo
turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei nº 140/2016, de autoria do Deputado
Josimar Maranhãozinho, que determina a aplicação de multas às
construtoras e às incorporadoras, por atraso na entrega do imóvel residencial
ou comercial ao consumidor. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o
Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 065/2016, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de Doação de Livros,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ainda em segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 014/2016, de autoria do Deputado Edilázio Júnior,
que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Geraldo
Demósthenes Siqueira, natural Estado do Paraná; 022/2018, de autoria do
Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha “Manuel Beckman” ao
Senhor Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, ambos com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Em seguida, foi aprovado o Requerimento nº 176/
2018, de autoria dos Deputados Rafael Leitoa e Rogério Cafeteira, para
que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
063/2018, enviado pela mensagem nº 023/2018, de autoria do Poder
Executivo. Em seguida, foi rejeitado contra os votos dos (as) Deputados
(as) Andréa Murad, Nina Melo, Alexandre Almeida, Sousa Neto, Adriano
Sarney e Edilázio Junior, o Requerimento nº 186/2018, de autoria da
Deputada Andréa Murad, para que seja convocado o Secretário de Estado
da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, a comparecer ao Plenário
desta Casa, para prestar esclarecimentos acerca do Memorando Circular
nº 098/2018- Sec. Administração/CPI, datado de 06 de abril de 2018. A
votação deste Requerimento foi encaminhada pelos Deputados Rogério
Cafeteira e Rafael Leitoa, que se manifestaram contrariamente e pela
Deputada Andréa Murad que defendeu sua aprovação. Na sequência, foi
apreciado o Requerimento nº 190/2018, também de autoria da Deputada
Andréa Murad, para que sejam convocados o Comandante Geral da
PMMA, Senhor Jorge Allen Guerra Luongo, e o Coronel QOPM Zózimo
Paulino da Silva Neto, considerando o memorando circular nº 114/2018-
SEC. ADM/CPI, assinado pelo Cel. QOPM Zózimo Paulino da Silva
Neto, que tornou sem efeito o memorando circular nº 098/2018-SEC.,
datado de 06/04/2018, para que compareçam ao Plenário desta Casa, com
a finalidade de informar quem é o coordenador das eleições 2018, nome,
patente, função, cargo, disponibilizar a nomeação, a portaria publicada

conforme exigida para esses casos, bem como as atividades que serão
desenvolvidas pelo referido coordenador. Este requerimento foi
encaminhado à votação pelos Deputados Max Barros e Edilázio Júnior
que se manifestaram favoravelmente a aprovação do mesmo; e pelos
Deputados Rogério Cafeteria e Rafael Leitoa, que se manifestaram
contrariamente, sendo o mesmo rejeitado contra os votos dos Deputados
(as): Andréa Murad, Nina Melo, Alexandre Almeida, Sousa Neto, Adriano
Sarney, Edilázio Júnior e Max Barros. O Requerimento nº 180/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Presidente da
República, Michel Temer, no sentido de efetivar medidas para decretar
Intervenção Federal no Estado do Maranhão, nos termos do Art. 34. da
Constituição Federal, visando por termo a tentativa do Governo do Estado
do Maranhão de obrigar os Comandantes das UPM’S a informarem as
lideranças que fazem oposição ao Governo local ou ao Governo do Estado,
em cada cidade, que podem causar embargos no pleito eleitoral. Esse
Requerimento foi encaminhado à votação pelos Deputados Wellington do
Curso, que defendeu sua aprovação; e pelos Deputados Rafael Leitoa e
Cabo Campo, que se manifestaram contrariamente, sendo o mesmo rejeitado
contra os votos dos (as) Deputados (as): Andréa Murad, Nina Melo,
Alexandre Almeida, Sousa Neto, Adriano Sarney, Edilázio Júnior e Max
Barros. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Plenário aprovou o
Requerimento nº 192/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, para
que seja submetido ao regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 081/2018, de
autoria da Mesa Diretora; 194 e 195/2018, de autoria do Deputado Sérgio
Frota, encaminhando mensagem de congratulações à população dos
Municípios de Morros e Pedreiras, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de abril; 196 e 197/2018, de autoria da Deputada
Valéria Macedo,  no mesmo sentido à população do Município de Grajaú
e Riachão; 198/2018, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, também
encaminhando mensagem de congratulações à População do Município de
Cândido Mendes, pela passagem de seu aniversário comemorado no mês
de abril; 199/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda que seja
agendada para o dia 12 de julho do corrente ano, Sessão Solene para a
comemoração dos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil;  203/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota, solicitando que seja submetido ao regime
de urgência, para discussão e votação em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução Legislativa
n º 028/2018, de sua autoria; 204/18 de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando o envio de mensagens de aplausos e congratulações
ao Centro Educacional e Social São José Operário, através dos Padres
Roque Kasmirski, Marco Antônio da Silva e Paulo Roberto Palaoro,
extensivo a todos que participam e colaboram com essa instituição, pelos
seus 30 anos de existência, comemorado no dia 30 de abril do corrente ano
e 205/18 de autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
mensagem de congratulações ao Jornal Itaqui-Bacanga, pelos seus 15 anos
de fundação, ocorrido no dia 01 de maio de 2004, requerendo que a
mensagem seja remetida a Senhora Jesonita Silva Cutrim e ao senhor César
Cutrim, Diretores do Jornal. Ainda na presente Ordem do Dia, por força
de acordo de Lideranças, foi aprovado em primeiro e segundo turnos o
Projeto de Lei nº 81, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o
reajuste do vencimento-base dos cargos efetivos do quadro de pessoal
efetivo permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
201/18, de autoria do Deputado Othelino Neto, anexado ao Requerimento
nº 213/17 de autoria do Deputado Jota Pinto, para que seja registrado nos
anais da Casa o falecimento do Senhor Reginaldo Telles, jornalista, ex-
vereador de São Luís; 202/18, também de autoria do Deputado Othelino
Neto, anexado aos Requerimentos nº 208, 211 e 212/18, de autoria dos
Deputados Wellington do Curso, Raimundo Cutrim e Glalbert Cutrim,
solicitando o registro de pesar pelo falecimento do Senhor Davi Farias
Aragão, Delegado da Policia Federal, assassinado na residência dos seus
familiares no dia 05 de maio em nossa capital, requerendo ainda o envio de
mensagem de pesar à família do falecido; 206/18, de autoria do Deputado
Cabo Campos, solicitando o envio de mensagem de pesar pelo falecimento
do Jornalista e Poeta Moises Abílio, ocorrido no dia 27 de abril do ano em
curso; 207/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
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mensagem de pesar aos familiares do Senhor Elio Costa Aires, falecido no
dia 06 de maio do ano em curso; 209/18, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 30 de abril a 02 de maio do ano em
curso, conforme atestado médico. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira que discorreu sobre
atual legislação de trânsito, explicando as mudanças que estão ocorrendo e
destacando sua necessidade e importância. No tempo dos Partidos e Blocos
não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu no Expediente Final.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de maio de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Cabo Campos - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Fábio Macedo - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Max Barros,  Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Vinícius Louro, Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires,
Júnior Verde, Léo Cunha, Neto Evangelista, Professor Marco Aurélio,
Rigo Teles, Valéria Macedo e Wellington do Curso. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei nºs: 104/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui
o Dia Estadual dos Blocos Tradicionais, a ser celebrado em 04  de
setembro e 105/18, de autoria do Deputado Roberto Costa que declara
como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão as
manifestações culturais da Região da “Grande Madre Deus” no
município de São Luís; Projeto de Resolução Legislativa nº 031/18, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede o título de
Cidadão Maranhense ao Tenente-Coronel Marcus Vinícius Soares
Guimarães de Oliveira; Requerimentos nºs: 216/18, do Deputado Sousa
Neto a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e a Polícia
Militar do Maranhão (PMMA), solicitando informações acerca do
andamento e prazo de conclusão das obras de reforma e construção do
7° Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, sediado em Pindaré Mirim;
217/18, do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja discutido e
votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo
após a presente Sessão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018,
de sua autoria; 218/18, do Deputado Sérgio Frota,  encaminhando
mensagem de pesar aos familiares e amigos do Senhor  Reginaldo Teles,
jornalista e líder político, por conta do seu falecimento ocorrido no dia
06 de maio do ano em curso; 219/18, do referido autor, encaminhando
mensagem de congratulações à população do Município de Barra do
Corda, pela passagem de seu aniversário comemorado no mês de maio;
220/18, da Deputada Francisca Primo, solicitando que seja discutido e
votado em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 067/2018, de sua

autoria; 221/18, da referida Deputada, no mesmo sentido, para
discussão dos Projetos de Resolução Legislativa nºs 020/2018 e 021/
2018, de sua autoria; Indicações nºs: 306/18, do Deputado Júnior Verde
ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, com cópia para o
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
para que adote as medidas necessárias para que a Delegacia de Proteção
da Criança e do Adolescente (DPCA) e o Centro de Perícia Técnica
para a Criança e Adolescente (CPTCA) funcione em regime de plantão
ininterrupto (24 horas), inclusive aos sábados, domingos e feriados;
307/18, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, para que disponibilize 01 (uma) ambulância para
atender o Posto de Saúde do Assentamento Planalto I, no Município
de Açailândia; 308/18, ainda do Deputado Júnior Verde, ao Governador
do Estado do Maranhão, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
construção da estrada vicinal, correspondente ao trecho de
aproximadamente 8km, que liga a comunidade “Chico Romana” à
comunidade Cocal, Município de Pirapemas e 309/18, do Deputado
Jota Pinto ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior,
para que determine ao setor competente, que promova a capina e
reforma da Praça Vila Rica, que fica em frente ao Condomínio Vila Rica
I, (localizado na Rua Nova Aurora), logo atrás da Loja Insinuante nas
imediações da Forquilha. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário e concedeu a palavra ao Deputado Rafael Leitoa destacou
diversas obras realizadas pelo Prefeito de Timon, bem como a atuação
do Governo do Estado, que segundo o Parlamentar, tem promovido
importantes investimentos na área de educação. O Deputado Jota
Pinto destacou os avanços e a reconstrução do Terminal de Passageiros
de Ferryboat do Porto Cujupe. Por sua vez, o Deputado Edivaldo
Holanda parabenizou o Governador Flávio Dino por sua participação
em uma reunião com as lideranças comunitárias da região do bairro do
Anjo da Guarda para ouvir as demandas da população, com base nas
quais, segundo ele, irá promover as intervenções necessárias. Em
seguida, o Deputado Sousa Neto lamentou a rejeição do Requerimento
nº 186/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad, para que fosse
convocado o Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, para comparecer a esta Casa para prestar
esclarecimentos acerca do Memorando Circular nº 098/2018 – SEC.
ADM/CPI, afirmando que a atual gestão do Governo do Estado carece
de transparência. Na Tribuna, o Deputado Adriano Sarney criticou a
gestão do Governador Flávio Dino por perseguir a população
maranhense apreendendo e leiloando os carros com documentação
irregular, exigindo reembolso para as famílias que tiveram seu automóvel
leiloado. Com a palavra, o Deputado Edilázio Júnior relatou visita
realizada ao município de Edson Lobão, onde presenciou graves falhas
no sistema municipal de saúde deste município. Por fim, o Deputado
Rogério Cafeteira refutou o pronunciamento do Deputado Adriano
Sarney, reafirmando a seriedade da legislação de trânsito e destacando
que a mesma é de âmbito federal e não estadual. Esgotado o tempo
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia quando, por solicitação do Deputado Edilázio Júnior, foi feita
verificação de “quórum”, ocasião em que os Líderes do Bloco
Parlamentar de Oposição, do Bloco Parlamentar Independente, do
Bloco Parlamentar Democrático e do Bloco PV/PEN declararam
obstrução. Constatado que não havia “quórum” regimental para apreciar
a matéria constante da Ordem do Dia, a mesma foi transferida para a
próxima Sessão.  Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
217/2018, de autoria do Deputado Stênio Rezende; 218 e 219/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota; 220 e 221/2018, de autoria da
Deputada Francisca Primo. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-
se o Deputado Adriano Sarney, que falando pelo Bloco PV/PEN rebateu
o discurso do Deputado Rogério Cafeteira sobre as mudanças das
normas para relativas a apreensão e leilão de veículos apreendidos com
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documentação irregular. Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, a
Deputada Andréa Murad, teceu duras críticas ao governo Flávio Dino
e afirmou que as mudanças nas normas para apreensão de veículos é
uma medida “eleitoreira”. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. Não houve oradores inscritos no Expediente Final.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 09 de maio de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Fábio Macedo - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadã
Maranhense a Senhora Miguelina Paiva Vecchio, realizada no
Plenário da Assembleia Legislativa no dia nove de maio do ano
de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Valéria Macedo

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, a Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a
entrega do Título de Cidadã Maranhense a Senhora Miguelina Paiva
Vecchio, natural do Estado do Rio Grande do Sul, concedido por meio
da Resolução Legislativa nº 858/2018, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa nº 008/2018, de sua autoria. Na sequência, convidou para
compor a Mesa a Senhora Miguelina Paiva, a homenageada; o Senhor
Ajuricaba Sousa de Abreu, Prefeito de Montes Altos; Ana Cláudia
Costa, Vice-Prefeita de Santa Quitéria; Reinaldo Dionizio, Secretário
Estadual do PDT; Jacimara Marcial, Vice-Presidente da Fundação
Leonel Brizola no Maranhão; Senhora Araadine Maio, Presidente da
Ação da Mulher Trabalhista Estadual e Senhor Paulo Henrique Soares,
Presidente do Movimento Comunitário Trabalhista. Na Tribuna, a
Deputada Valéria Macedo, em nome da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, saudou a homenageada, elogiando sua trajetória
profissional, sua história de vida e destacando suas contribuições para
o estado do Maranhão. Em ato contínuo, foi entregue o Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Miguelina Paiva Vecchio, que utilizou a
tribuna para agradecer a comenda. Em seguida, a Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, São
Luís, 09 de maio de 2018. Deputada Valéria Macedo - Presidente em
exercício

Ata da Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Robson Braga Andrade, realizada no
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no
dia dez de maio do ano de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às doze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a
entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Robson Braga
Andrade, natural da cidade de São João Del Rei, estado de Minas
Gerais, concedido por meio da Resolução Legislativa nº 865/2018,
oriunda do Projeto de Resolução Legislativa nº 011/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira. Na sequência, convidou para compor a
Mesa: Senhor Robson Braga Andrade; Expedito Rodrigues, Secretário
de Estado da Indústria e Comércio; Edilson Baldez, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão e Rivaldo Neves,
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima.  Em
seguida, o Presidente concedeu a palavras ao Deputado Rogério
Cafeteira, que em nome da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, saudou o homenageado, elogiando sua trajetória
profissional, sua história de vida e destacando suas contribuições para

o estado do Maranhão. Em ato contínuo, foi entregue o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Robson Braga Andrade, que utilizou a
tribuna para agradecer a comenda. Em seguida, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, São
Luís, 10 de maio de 2018. Deputado Rogério Cafeteira - Presidente em
exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018)

LEI Nº 10.847 DE 16 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre os vencimentos dos Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 272, de 27 de fevereiro de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Capítulo I
Do Reajuste do Piso

Art. 1º Fica fixado o vencimento-base dos Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica, em consonância
com a Lei Federal nº. 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta o
Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério para o ano de 2018, com
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme tabelas
constantes do Anexo I desta Lei.

Capítulo II
Dos Contratados

Art. 2º O valor de referência fixado pela lei nº 10.568, de 15 de
março de 2017, passa a ser o constante no Anexo II desta lei, com efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018.

Capítulo III
Dos Demais Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo

Magistério da Educação Básica

Art. 3º O valor do vencimento-base dos demais Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica fixado pela Lei nº
10.568, de 15 de março de 2017, passa a ser o constante do Anexo III desta
Lei, para os cargos, classes, referências e com efeitos financeiros
especificados.

Art. 4º Os recursos para execução da presente  Lei correrão à
conta de dotação prevista no orçamento do Estado.

Art. 5º 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 16 de maio de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 027/2018, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 870/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Flávio Trindade Jerônimo.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Flávio Trindade Jerônimo.

 Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
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cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 16 de maio de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO RIOS - Primeiro
Secretário. Deputado  STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 515/2018, de 16 de maio de 2018, nomeando ROBENILSON
CANTANHEDE PINHEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de maio do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 16 DO MÊS DE MAIO, DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTÕNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
RAFALE LEITOA (Suplente)

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 097/2018 – (MENSAGEM GOV. Nº

006/2018) – ALTERA a Lei  Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de
2009, que DISPÕE sobre custas e emolumentos,  e dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 098/2018 – DISPÕE sobre a isenção de

cobramça de taxa de estacionamento por hospitais aos pacientes submetidos
à sessão de quimioterapia.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 003/

2015 – ACRESCE dispositivo na Constituição do Estado do Maranhão
para assegurar assistência judiciária integral e gratuita aos servidores públicos
civis do Estado e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 011/2015

– ACRESCENTA inciso ao § 11 do art. 24  da Constituição Estadual.
AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 004/

2016 – ALTERA o ato das disposições constitucionais transitórias,
introduzindo artigos que CRIAM o Fundo Estadual de Fomento à Economia
Solidária-FESOL.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/2017
– DÁ nova redação ao § 1º do art. 33 da Constituição do Estado do
Maranhão, para estabelecer a obrigação dos secretários de Estado,  a
comparecer, semestralmente, a Comissão Permanente da Assembléia as
que estejam afetas as atribuições de sua pasta.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 16 maio de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES - Secretária da
Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 004/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 015/2018, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que dispõe sobre a instituição das Diretrizes
da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade no âmbito do
Estado do Maranhão.

 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, na
forma de Substitutivo (Parecer nº131/2018). Posteriormente, a proposição
de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

O artigo 1º do Projeto de Lei em análise prevê a instituição das
Diretrizes da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade.

O artigo 2º do Projeto de Lei em epígrafe estipula como objetivo
geral das Diretrizes da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade
a promoção da elaboração e a coordenação de ações, projetos e programas
de prevenção social à criminalidade nos níveis individual e social, mediante
a construção de novas relações entre a sociedade civil e os órgãos do
sistema de defesa social e justiça, promovendo a segurança pública cidadã
de pessoas, grupos e localidades mais vulneráveis aos fenômenos de
violências e criminalidades.

Os princípios das Diretrizes da Política Estadual de Prevenção
Social à Criminalidade é tratado no artigo 3º, vejamos: a defesa da dignidade
da pessoa humana; respeito aos direitos humanos, a valorização e respeito
à vida e à cidadania, a integração entre as esferas federal, estadual e municipal
do governo; intersetorialidade, transversalidade e integração sistêmica com
as demais políticas públicas; participação efetiva da sociedade civil e a
concepção  de segurança pública como direito fundamental.

O artigo 4º prevê que a Política Estadual de Prevenção Social à
Criminalidade observará as seguintes diretrizes: articulação de intervenções
e ações de segurança pública com as instituições que compõem o sistema
de defesa social e o sistema de justiça; integração e fomento de redes de
prevenção à criminalidade, com instituições públicas e privadas que atuem
em níveis local, municipal e estadual, nas áreas de segurança, saúde,
educação, cultura, esporte, inclusão produtiva, infraestrutura urbana, recorte
etário, cor gênero e outras afins ao trabalho a ser desenvolvido no âmbito
da política; identificação da distribuição espacial das violências e
criminalidades, por meio de estudos especializados, que orientem a
implantação de ações de prevenção social à criminalidade; promoção de
campanhas e pesquisas sobre os fenômenos da violência e da criminalidade;
desenvolvimento das ações de prevenção com pessoas que respondem a
processos criminais, estejam privadas de liberdade por decisão cautelar ou
decorrente de condenação definitiva, ou submetidas a medida alternativa à
prisão; desenvolvimento de projetos transversais como fatores de proteção
em resposta aos fatores de risco.

O artigo 5º do Projeto de Lei em análise elenca os objetivos
específicos das Diretrizes da Política Estadual de Prevenção Social à
Criminalidade, quais sejam: contribuir com a diminuição da criminalidade
e da violência no Estado; intervir nos fenômenos multicausais geradores de
conflitos, violências e processos de criminalização, a partir de soluções
plurais adequadas a cada situação; cooperar com a diminuição do
encarceramento, da reincidência e seus efeitos, por meio de medidas de
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proteção social; promover uma cultura de paz, por meio de mecanismos
de participação, inclusão e de resolução extrajudicial de conflitos.

O artigo 6ºdo Projeto de Lei em epígrafe prevê que a implementação
e coordenação, no Estado, da política de que trata esta lei caberão a órgão
ou comissão, de caráter paritário, composto por representantes do poder
público e da sociedade civil, a ser instituído na forma do regulamento.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade em especial as pessoas
em situação de vulnerabilidade social, vítimas do processo de urbanização
acelerada e desordenado. A instituição das Diretrizes da Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade possui característica de prevenção
social à criminalidade com a proposição de diversas estratégias, promovendo
a elaboração e a coordenação de ações, projetos e programas de prevenção
social à criminalidade nos níveis individual e social, mediante a construção
de novas relações entre a sociedade civil e os órgãos do sistema de defesa
social e justiça, promovendo a segurança pública cidadã de pessoas, grupos
e localidades mais vulneráveis aos fenômenos de violências e criminalidades.

Segundo o Atlas da Violência 20171, os Estados que apresentaram
crescimento superior a 100% nas taxas de homicídio no período analisado
estão localizados nas regiões Norte e Nordeste. O Maranhão é o 3º Estado
do Nordeste de maior crescimento de violência com a taxa crescente de
130,5%.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
vulnerabilidade à violência da população maranhense, sendo então
apresentada a proposta da instituição das Diretrizes da Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade cuja as diretrizes compõem ações de
defesa da dignidade humana, valorização da vida e da cidadania, a integração
estre as três esferas de governo, a integração sistêmica com as demais
políticas públicas, a efetiva participação da sociedade civil e a concepção
de segurança pública como direito fundamental, visando a diminuição da
criminalidade e da violência no Estado.

Outrossim, este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato,
visto que os números da violência é crescente sendo relevante a instituição
das Diretrizes da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade
que proporcionará a elaboração e a coordenação de ações, projetos e
programas de prevenção social à criminalidade nos níveis individual e
social, com a construção de novas relações entre a sociedade civil e os
órgãos do sistema de defesa social e justiça, promovendo a segurança
pública cidadã de pessoas, grupos e localidades mais vulneráveis aos
fenômenos de violências e criminalidades.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
015/2018, nos termos do substitutivo apresentado no âmbito da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

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 015/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Wellington do Curso –Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Léo Cunha
Deputado  Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz-(suplente)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 133 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 069/2018, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Furtado, que “Estabelece o padrão de identidade e

as características do processo de elaboração da Tiquira do Maranhão e
dá outras providências”.

Segundo o art. 1º, da proposição de Lei, em análise, poderá ser
classificada como Tiquira do Maranhão a bebida fermento-destilada a
partir do mosto fermentado da mandioca, como graduação alcóolica de
40% a 48% v/v, à temperatura de 20º C, com características sensoriais
peculiares, produzidas no Estado.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos
a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva constitucional,
alguns vícios de forma foram evidenciados.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual, neste sentido,
citamos a exemplo: o art. 8º caput, § 2º, e os arts. 10, 12, 13 e 14.

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

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

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V  criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

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

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

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

069/2018, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 069/2018, nos termos do voto do
Relator, com abstenção do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide- absteve
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Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 069 / 2018

Estabelece o padrão de identidades e as características
do processo de elaboração da Tiquira do Maranhão
e dá outras providências.

Art. 1º - Poderá ser classificada como Tiquira do Maranhão a
bebida fermento-destilada a partir do mosto fermentado da mandioca, com
graduação alcoólica de 40% a 48% v/v(quarenta a quarenta e oito por cento
volume por volume) à temperatura peculiares, produzida no Estado, que
seja:

I – fabricada em safras anuais, a partir de matéria – prima básica ou
transformada;

II – processada de acordo como as características históricas e
culturais de cada uma das regiões do Estado ou processo moderno
desenvolvido no Estado do Maranhão.

III – elaborada e engarrafada na origem.
Paragrafo Único – As características físicas e químicas da Tiquira

do Maranhão, obedecida a legislação federal pertinente, serão descritas na
regulamentação desta Lei.

Art. 2º - Para fins de Lei, considera-se:
I – matéria-prima, a mandioca de variedades e cultivares

tradicionalmente cultivada na região e colhida se queima ou recomendada
por instituição oficial de pesquisa ou de assistência técnica;

II – matéria – prima transformada, o produto obtido da
reconstituição da farinha de mandioca, fécula ou beiju produzidos a partir
da matéria prima básica;

Art. 3º - O mosto para a fabricação da Tiquira do Maranhão será
produzido por processo de sacarificação espontânea ou induzida por
enzimas sacarificadas exógenas.

Art. 4º - O mosto fermentado ou vinho destilável para fabricação
da Tiquira do Maranhão será produzido por processo de fermentação
natural.

Paragrafo Único – O fermento utilizado na transformação biológica
do amido da mandioca em mosto fermentado ou vinho destilavel será:

I – micro-organismos autóctones quando o processo for o do
emboloramento do beiju;

II – obtido a partir das cepas de microrganismo do gênero
saccharomyces de procedência certificada;

III – é vedada a utilização de aditivo químico de qualquer natureza
par acelerar ou reforçar a fermentação natural.

Art. 5º - O mosto fermentado ou vinho destilável serpa destilado
em alambiques de cobre.

Art.6º - O produto destilado do mosto fermentado ou vinho
destilável será separado em três partes: cabeça, coração e cauda ou água
fraca.

§1º - A Tiquira do Maranhão é a fração denominada coração, que
corresponderá a no máximo 80% (oitenta por cento) do destilado final.

Art. 7º- Fica declarado patrimônio cultural imaterial o processo
tradicional de fabricação da ‘Tiquira do Maranhão” produzida segundo o
disposto na presente legislação.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 154 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional nº

003/2018, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que dá nova
redação ao artigo 51 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Estadual, acrescentado pela Emenda à Constituição nº 63,
de 14/12/2011.

A presente proposta visa prorrogar a vigência do Fundo Estadual
de Combate ao Câncer até o ano de 2030.

A Proposta de Emenda Constitucional sob exame esteve em pauta,
para recebimento de emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
Art. 260, § 1º do Regimento Interno, decorrido o prazo regimental sem
receber emendas ou substitutivo.

Com efeito, a alteração que se pretende fazer no texto da
Constituição Estadual é mínima, como se nota, in verbis:

“Art. 51 - É instituído, para vigorar até o ano de 2030, no
âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo Estadual de
Combate ao Câncer, a ser regulado por Lei Complementar,
com objetivo de garantir maior qualidade de vida e da saúde
pública a todos os maranhenses portadores de câncer, cujos
recursos serão exclusivamente aplicados em ações destinadas
ao tratamento adequado da doença.”

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações constitucionais
expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No caso
das PECs, o art. 41, da Constituição do Estado do Maranhão, determina
da seguinte forma quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da
Assembleia Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da
metade das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada
uma delas por maioria relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

No conteúdo, deve-se mencionar que a Constituição Federal assim
dispõe sobre o assunto:

Art. 165. [...] § 9º Cabe à lei complementar: [...] II - estabelecer
normas de gestão financeira e patrimonial da administração
direta e indireta bem como condições para a instituição e
funcionamento de fundos. [...]

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opino
pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2018,
por não possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Estadual
nº 003/2018, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 155 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional nº

004/2018, de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que propõe
nova redação ao Art.15 da Constituição do Estado do Maranhão, reduzindo
para 03 (três) meses do término do mandato do Governador, a vedação
para a alienação e cessão de bens integrantes do patrimônio estadual e dá
outras providências.

A Proposta de Emenda Constitucional sob exame esteve em pauta,
para recebimento de emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
Art. 260, § 1º do Regimento Interno, decorrido o prazo regimental sem
receber emendas ou substitutivo.

Justifica o autor da Proposição em tela que a Proposta de Emenda
Constitucional visa adequar o ordenamento jurídico estadual às novas
regras estabelecidas pela legislação de âmbito nacional no que tange às
limitações contidas sobre a alienação e cessão de bens integrantes do
patrimônio estadual no último ano de gestão do Chefe do Poder Executivo.

Alega ainda, o autor da proposição que a atual redação do
dispositivo constitucional que se propõe alterar veda toda e qualquer
alienação de bens integrantes do patrimônio estadual no período de 06
(seis) meses anteriores à eleição e até o término do mandato do Governador
do Estado.

Nos termos da referida Proposição, o art. 15, da Constituição do
Estado, passará a vigorar, com a seguinte redação:

“Art. 15 – É vedada, a qualquer título, a alienação ou cessão de
bens pertencentes ao patrimônio estadual nos últimos 03 (três)
meses de mandato do Governador do Estado.”

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações constitucionais
expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No caso
das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da Constituição do
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “A
Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um terço,
no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; II – do
Governador do Estado; III – de mais da metade das Câmaras Municipais
do Estado, com a manifestação de cada uma delas por maioria relativa de
seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não havendo,
portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a capacidade
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opino

pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2018,
por não possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Estadual

nº 004/2018, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator,
com abstenção dos Senhores Deputados Eduardo Braide e César Pires.

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

em 16 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 158 /2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 026/2018, de
autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado
do Maranhão, a divulgação dos serviços “DISQUE 100”, para denúncias
de práticas de abuso e exploração a crianças, adolescentes e violência
contra idosos, e do “DISQUE 180”, para denúncia de práticas de violência
contra a mulher, ao final das propagandas televisivas do Governo do
Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 026/2018, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista o disposto nos arts. 22, XXIX,
da CF/88, que estabelece a competência privativa da União para legislar
sobre propaganda comercial.

É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer (art.

47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 026/2018 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
apresentou as razões do veto total ao projeto de lei ordinária nº 026/2018,
considerando-o inconstitucional formalmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que o
projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto que aborda a matéria
de propaganda comercial que é de competência legislativa privativa da
União.

Segundo a Constituição Federal:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...]
XXIX - propaganda comercial.
[...]

Ademais, nas razões do Veto Governamental, aponta que o Projeto
de Lei além de divulgar de modo obrigatório um serviço gerido
exclusivamente pelo Governo Federal, a proposta não se coaduna com as
disposições constitucionais de regência, notadamente as que diz respeito
ao processo formal de elaboração de Leis. Sobre o assunto pode-se o
seguinte julgado: Competência Legislativa. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Serviço de Telecomunicações. Propaganda.
Competência Privativa da União. Lei do Estado do Paraná. (STF, ADI nº
4.761 – PR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Julgamento em 18/08/
2016.)

Dadas essas circunstâncias preliminares e, considerando que a
manutenção da coerência legislativa é, sobretudo, condição elementar para
o bom funcionamento da máquina pública, convém reiterar as razões do
veto na forma acima fundamentado.
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Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,

uma vez que o assunto tratado fere princípios constitucionais, conforme
os fundamentos do Veto acima descritos.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 026/2018, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
026/2018, nos termos do voto do Relator, com abstenção do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide- absteve
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  159/2018

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 066/2018, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que
dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados às pessoas
com deficiência em todos os eventos realizados em espaços abertos
e sem infraestrutura no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em análise estabelece que nos eventos realizados
no Estado do Maranhão, em que seja necessário a colocação de banheiros
químicos, é obrigatória a instalação de sanitários adaptados às pessoas
com deficiência.

Além disso, a quantidade de banheiros adaptados a ser instalada,
será estabelecida em regulamento, observada os critérios de
proporcionalidade que levem em conta a natureza e, especialmente, a
estimativa de público para o respectivo evento. Porém, nunca inferior a
5% (cinco por cento) do quantitativo de banheiros a serem instalados

Por último, informa que fica sujeito à multa a ser estabelecida pela
autoridade competente, por cada banheiro adaptado não instalado,
considerando o quantitativo proporcional estabelecido no artigo 3º da
Proposição.

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

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

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

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

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas,

regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos
no processo”.

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

Em consonância com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico (inciso I do
art. 24 da CF/88). Senão vejamos:

“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia
entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos
de cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a
União, Estados-membros e o Distrito Federal para legislar
sobre direito econômico. Controle das doações de sangue e
comprovante da regularidade. Secretaria de Estado da Saúde.
Constitucionalidade.” (ADI 3.512, Rel. Min. Eros Grau,
julgamento em 15-2-2006, Plenário, DJ de 23-6-2006.)

Dessa forma, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

Todavia, inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades
(§3° do art. 24 da CF/88).

Assim sendo, o Estado poderá exercer sua competência plena em
virtude da ausência de normas gerais acerca da matéria em apreciação
(Direito Econômico).

Quanto ao conteúdo, a Corte Suprema já decidiu que “[...] Mais
do que simples instrumento de governo, a
nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem
realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação
global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos
preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170.[...] (STF - ADI:
1950 SP , Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 03/11/2005,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT
VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72 RT v.
95, n. 852, 2006, p. 146-153).

Em sintonia com isso, apesar da Constituição assegurar a livre
iniciativa (art. 170 da CF/88), por outro lado determina o art. 196 da
Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, o acesso
igualitário e universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Quanto ao conteúdo, o princípio da igualdade se afigura como
diretriz para a realização e promoção da cultura, ao esporte, ao turismo e
ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas (art. 42,
III, da Lei n° 13.146/2015).

Além disso, o princípio em epígrafe caracteriza-se por ser norma
cujo comando está voltado tanto ao legislador ordinário, como para o
intérprete na aplicação da norma ao caso concreto.

Nessa senda, Celso Bandeira de Melo aduz que (O conteúdo
Jurídico do princípio da Igualdade, 3° edição, 2010, p. 10) “A lei não deve
ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador
da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”.

Desse modo, a Carta da República veda tão somente discriminação
arbitrária sem razões ou critérios, impedido a concessão de privilégios
para determinados contribuintes.

Além disso, a proposição legislativa visa a concretizar da Política
Nacional de Integração das Pessoas com Deficiências (Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989).

Não podemos olvidar, ademais, que a Lei n° 13.146/2015,
estabeleceu no art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência que serão
considerados pessoas com deficiências aquelas que tem impedimentos de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de longo prazo, que pode
dificultar a convivência. E se for necessário, deverá ser realizado uma
avaliação da deficiência, essa de caráter biopsicossocial que vai considerar
os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência, além disso, estabelece que

o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência
em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas,
com vistas ao seu protagonismo, devendo assegurar acessibilidade nos
locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida
na organização das atividades (art. 43, II, da Lei n° 13.146/2015).

Portanto, a proposição em análise não possui nenhum vício material
de constitucionalidade, pois valoriza e contribui para concretização e
promoção da Política Nacional de Integração das Pessoas com Deficiências.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos

pela aprovação do Projeto de Lei n° 066/2018, por não possuir nenhum
vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 066/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 160/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 079/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que proíbe o reboque
de veículos para municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se

parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer, modificar
ou retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
(...)
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a organização
administrativa, a criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública estadual. Este dispositivo da Constituição
estadual inviabiliza a continuidade da proposição em análise, apesar
da sua importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

Nestes termos, segue entendimento pacífico do Supremo Tribunal
Federal:

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

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

Assim, não se admite que a iniciativa de projeto de lei que,
de alguma forma disponha sobre organização administrativa do Poder
Executivo, seja de membro do Legislativo.

De outro lado, há quebra do princípio constitucional da separação
dos poderes (parágrafo único, do art.6º, da CE/89), nos casos em que o
legislador, a pretexto de legislar, pratica, ato de gestão executiva, administra,
configurando-se, portanto, desrespeito à independência e harmonia entre
os poderes, caso em espécie.

Ademais, a Carta Magna estabelece e protege o princípio da
separação dos poderes, como forma de preservar a democracia.

Complementarmente, sugerimos que o autor da propositura
apresente indicação ao Governador do Estado, para que o mesmo proponha
o projeto de lei em análise, a fim de dar o correto seguimento ao processo
legislativo, e, assim, não conter vícios que o invalide.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 079/

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

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

votam, por maioria pela aprovação do Projeto de Lei nº 079/2018, não
adotando o voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio- voto contra
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira- voto contra
Deputado César Pires- voto contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 163/2018

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

o Projeto de Lei nº 088/2018, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública a Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Estado do Maranhão, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades congregar as Câmaras de Dirigentes
Lojistas – CDL’s, no âmbito territorial do Estado do Maranhão; coordenar
as atividades das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL’s, bem como
amparar, defender, orientar, coligar e representar os legítimos interesses
das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL’s, do Estado do Maranhão e de
seus associados junto aos Poderes Públicos.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 088/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 164/2018

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

o Projeto de Lei nº 092/2018, de autoria do Senhor Deputado César Pires,
que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Moradores do
Villágio do Cohatrac V, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades lutar por benefícios para a
comunidade como segurança, educação, lazer, etc; promover eventos
culturais, recreativos e esportivos.

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 092/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 165/2018

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

o Projeto de  Lei nº 093/2018, de autoria do Senhor Deputado Rogério
Cafeteira, que Considera de Utilidade Pública a Associação Maranhense
de Veículos Antigos - AMAVA, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades congregar possuidores e apreciadores
de todos os tipos de automóveis antigos originais ou modificados, exóticos,
réplicas e/ou protótipos ou qualquer antiguidade mecânica, quaisquer que
sejam os modelos, marca, nacionalidade de fabricação, apoiando sua
preservação e conservação.

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 093/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16  de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Rafael Leitoa
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Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 166/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 024/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Denise Maria Correia de Albuquerque,
natural da cidade de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, em razão de seu
grande empenho para o desenvolvimento social e ambiental do Estado do
Maranhão, nos termos da presente proposição legislativa.

 Consta na Justificativa, que a homenageada “atuou em diversas
ações sociais, em 1975, foi fundadora da Casa João e Maria, que oferecia
escola alternativa à meninos e meninas de rua e filhos de mulheres
marginalizadas pela prostituição. Exercendo posteriormente a
coordenadoria do Projeto Estrela da Rua de 1994 a 1995, oferecendo
educação de rua aos meninos e meninas de rua visando a sua absorção pela
escola regular”. Essa justificativa por si só justifica atende a pertinência da
matéria.

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

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

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 024/2018, de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 024/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 167/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 087/2018, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré que “Considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a dança típica Cacuriá”.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy2,
correspondem a:

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

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

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

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

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

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

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais.
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No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa

matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos.

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

    Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por  meio  de lei, esclarecemos que a  jurisprudência  é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Lembramos, entretanto, que sob o ponto de vista meritório há que
se observar, posteriormente, a pertinência de ser a dança Cacuriá objeto de
caracterização cultural imaterial.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei.

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

087/2018, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 087/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 168 /2018

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 094/2018, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que Institui o “Dia Estadual da Proteção ao
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural” no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído, o “Dia
Estadual da Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural”, a ser
comemorado anualmente, no dia 28 de setembro, em todo território do
Estado do Maranhão.

Segundo a Justificativa, O centro histórico de São Luís, localizado
na ilha de São Luís do Maranhão, Baía de São Marcos é um exemplo de
cidade colonial portuguesa que integra um conjunto de imóveis de grande
valor histórico e arquitetônico, construído no período colonial e imperial
do século XVII. Em toda a cidade, são cerca de quatro mil imóveis
tombados: solares, sobrados, casas térreas e edificações com até quatro
pavimentos, conjuntos homogêneos remanescentes dos séculos XVIII e
XIX, época em que o Estado do Maranhão teve participação decisiva na
produção econômica do Brasil, como um dos grandes exportadores de
arroz, algodão e matérias-primas regionais. Desse modo, por se constituir
uma cidade colonial portuguesa, com traçado preservado e conjunto
arquitetônico representativo, foi reconhecida como Patrimônio Cultural
Mundial pela UNESCO, em 1997, necessitando, portanto, ser mantido e
preservado esse patrimônio histórico da cidade, onde se destacam o uso
do azulejo e as dimensões que transmitem sua importância no processo
de ocupação territorial da região, que prima pela adequação ao clima

com o aproveitamento máximo da sombra e da ventilação marítima.
Ressalta-se, que em 1621, devido à importância econômica e estratégica
da região maranhense, a Coroa Portuguesa criou o Estado Colonial do
Maranhão, composto das capitanias independentes do Maranhão e Grão-
Pará. Alcântara, município da região metropolitana de São Luís, ainda
sob o topônimo de Tapuitapera, nessa época já iniciava sua colonização.
Os descendentes dos abastados senhores da burguesia rural eram enviados
a Coimbra e a outros centros universitários europeus, daí resultando a
grande influência européia na região.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

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

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A AdvocaciaGeral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho.

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 094/2018, nos termos do
voto do Relator.
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 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 16 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 169/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 089/2018, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que “Institui o Dia Estadual do Choro, a ser
celebrado, anualmente, no dia 23 de abril”.

Segundo a Justificativa, o “Choro” no Maranhão sempre foi
presença cativa na cultura local, seja como influência na música estadual,
como informação, base instrumental ou na estrutura mesmo das crias de
nossos melhores compositores.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa é importante
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

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

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente -
à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de data
comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A AdvocaciaGeral da União, em sua manifestação (fls. 23/
30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna, sendo
certo que tal iniciativa está inserida na autonomia que
possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a
tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que
“ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de
provocar a interrupção de outras atividades públicas e privadas.
Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado para todos os
efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em
exame, invade a competência privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho.

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
Projeto de Lei torna evidente não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 089/2018 ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 089/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 170 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2018, de autoria

da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que acrescenta a alínea “k” ao Art.
139, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, criando a
Medalha “Maria Firmina dos Reis”.

 Nos termos da presente propositura,  fica acrescentada a alínea
“k” ao Art.139, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004,
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
com a seguinte redação:

“Art.139.....................................................................................
  (...)
 k) Medalha Maria Firmina dos Reis, destinada a homenagear
as pessoas naturais vivas ou não e entidades públicas e privadas
que, reconhecidamente, prestem ou que tenham prestado
relevantes serviços reconhecidos por esta Assembleia na defesa
contra qualquer tipo de violência contra mulheres, serviços
que promovam a igualdade de gênero e a luta pelo
empoderamento das mulheres maranhenses quer sejam
brasileiras ou não, brancas, negras, índias e pardas em
qualquer parte do território maranhense”.

Com efeito, o Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de Projeto de Resolução de iniciativa da Mesa, de
Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por um
terço dos membros da Assembleia (Art. 272, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa), caso em espécie.

Cuidando-se de matéria estritamente interna corporis desta Casa
Legislativa, vê-se que a proposição encampa tema que depende unicamente
da deliberação de seus membros. É que a ordem jurídico-constitucional
assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica de funções,
a exclusiva competência para dispor sobre sua organização e seus serviços
internos.

Veja-se, por oportuno, a valiosa lição de José Afonso da Silva,
segundo o qual:

independência dos poderes significa: (a) que a investidura e
a permanência das pessoas num dos órgãos do governo não
dependem da confiança nem da vontade dos outros; (b) que,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2018 45
no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não
precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de
sua autorização; (c) que, na organização dos respectivos
serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições
constitucionais e legais.

 Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual estabelece em seu art. 31:

 Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias [...]

 Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem: (Redação dada e
renumerado pela Resolução Legislativa nº 599/2010)
[...]
V  os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter políticoprocessual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva
se pronunciar em casos concretos, tais como: (Redação dada
pela Resolução Legislativa nº 599/2010.

 
Ressalte-se, ainda, que não há óbice quanto à iniciativa de

parlamentar para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não é de
iniciativa privativa da Mesa Diretora da Assembleia, como as matérias
relacionadas no art. 12, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução Legislativa nº 026/2018, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 026/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 171/2018

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

do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a

Medida Provisória nº 274/2018, que altera a Lei nº 10.506, de 6 de
setembro de 2016, que institui, no âmbito do Programa “Minha Casa, meu
Maranhão”, o “Cheque-Minha Casa” e concede incentivo fiscal do ICMS
nas Operações Internas, com Mercadorias destinadas às obras vinculadas
ao referido Programa.

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

Em síntese, a presente Medida visa acrescentar dispositivo na Lei
Estadual nº 10.506, de 06 de setembro de 2016, a fim de auxiliar as famílias
atingidas nos reparos no imóvel ou na aquisição de bens móveis essenciais
que tenham sido perdidos em razão das chuvas, como bem esclarece a
Mensagem Governamental que encaminha a matéria.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Quanto à constitucionalidade da proposição apresentada, deve-

se analisar a possibilidade dos Estados-Membros emitir Medida Provisória.
Em seguida, os requisitos formais e materiais da Medida Provisória.

É pacífico o entendimento, no Supremo Tribunal Federal – STF,
de que os Estados podem editar Medidas Provisórias desde que haja
disposição em suas Constituições, e, ainda assim, que sejam observados
os princípios e vedações estabelecidos na Magna Carta:

Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. (ADI 2.391, Rel.
Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No mesmo sentido: ADI
425, DJ 19/12/03. (grifei)

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas
Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas no §
1º, art. 62, da CF, vejamos:
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“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC
nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto
no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim
o Estado-Membro legislar plenamente.

Ademais, de acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual
em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria
orçamentária”.

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim como, não
está incluída dentre as vedações estabelecidas no                  art. 62, §1º, da
CF/88.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa
objeto da Medida Provisória.

Dos Pressupostos de Relevância e Urgência
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

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

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

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

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

Quanto aos pressupostos constitucionais formais de relevância
e urgência, entende-se que devem ser destacados os mesmos requisitos
comuns às medidas cautelares em geral. “Para que se legitime a edição de
medida provisória, há de estar configurada uma situação em que a
demora na produção da norma possa acarretar dano de difícil ou
impossível reparação para o interesse público” (Mendes, Coelho e Branco,
Curso de Direito Constitucional, 2009, p. 927).

Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

O que justifica a edição de medidas provisórias, com força de
lei, em nosso direito constitucional, é a existência de um
estado de necessidade que impõe ao Poder Público a adoção
imediata de providências, de caráter legislativo,
inalcançáveis segundo as regras ordinárias de legiferação,
em face do próprio periculum in mora que fatalmente
decorreria do atraso na concretização da prestação
legislativa (ADI-MC 293, DJ de 16-4-1993) (grifei).

Nestes termos, o STF esposou entendimento no sentido de que
os pressupostos da relevância e urgência são conceitos jurídicos
relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o atributo da
discricionariedade do Chefe do Poder Executivo:

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

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

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

Da Adequação Orçamentária
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentária.

Nesse aspecto, entretanto, o ato normativo não possui elementos
suficientes para verificação da adequação orçamentária e financeira.

Do Mérito
O conteúdo da Medida Provisória nº 274, de 16 de abril de

2018, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a
urgência na adoção imediata da providência contida na proposição, uma
vez que visa proporcionar garantia de condições habitacionais e de
saneamento básico, em compatibilidade com a dignidade da pessoa humana,
por meio de apoio a reforma, ampliação e melhoria das unidades
habitacionais, no caso de calamidade pública ou situação de emergência
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que implique perda total ou parcial de residência ou de móveis que a
guarneçam.

O direito à moradia digna foi elevado à condição de direitos sociais
dos cidadãos com a promulgação da Carta Política de 1988, sendo direito
de todos e dever do Estado (art. 6° da CF/1988).

Nesse contexto, caberá ao Estado o dever de criar condições para
estimular e prover seu desenvolvimento e exercício pleno por todos,
promovendo a promoção da melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.

Portanto, a expansão do “Cheque-Minha Casa”, em casos
comprovados de calamidade pública ou situações de emergência pública,
consubstanciam atos típicos de gestão administrativa, envolvendo o
planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo e
políticas públicas, equivalente à prática de ato de administração. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº 274, de 16 de abril de 2018, considerando atendidos os
pressupostos de relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação
financeira e orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado
que a matéria tratada no corpo da Medida Provisória não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 274/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 172/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Rigo Teles, que Concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Empresário Antônio Apolônio de Alencar, natural
do Município de Pio IX, Estado do Piauí.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o Senhor Antônio
Apolônio de Alencar “é um empresário caxiense de sucesso. Entre seus
empreendimentos empresariais destacam-se o comércio de materiais de
construção, vidraçaria, carnes de qualidade, e a criação de gado bovino.
Como pecuarista, foi Presidente da Associação dos Criadores de Caxias
onde prestou relevantes serviços a esse ramo da Agricultura. No ramo de
material de construção, foi proprietário do Shopping das Construções;
em vidraçaria, é proprietário do Shopping dos Vidros. No ramo de carne,
é proprietário do Shopping das Carnes. Casado com a senhora Maria de
Lourdes Bezerra de Alencar com a qual tem quatro filhos, Ireneide Maria
Bezerra de Alencar, Professora e Advogada, atualmente, Coordenadora
do Procon em Caxias; Ironaldo José Bezerra de Alencar, Empresário e
Político. Ironaldo foi Vereador de Caxias por quatro mandatos e Presidente
da Câmara Municipal de Caxias por cinco legislaturas; Ismênia Maria
Bezerra de Alencar Empresária no ramo de Móveis Planejados e
Administradora de Empresas; Irowagner Apolônio Bezerra de Alencar,
Empresário no ramo de Construção Civil e Administrador de Empresas,

Além dos quatro filhos, Apolônio, como é conhecido em Caxias, terra que
adotou para viver e trabalhar, tem dez netos. Antônio Apolônio de Alencar
chegou a Caxias em 1972 trazendo na bagagem um grande sonho:
Trabalhar e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e político
da Terra de do Poeta Antônio Gonçalves Dias, e ajudar na preservação
dos títulos de nobreza cultural desta terra, cognominada “Princesa do
Sertão Maranhense”. Ele trabalhou, contribui e contribui, e, o sonho se
fez vida, vida esta, que é cada dia mais patente, mais presente e mais viva
em vários setores da economia, da política e da cidade de Caxias. Pelo seu
empreendedorismo e responsabilidade social em Caxias, Apolônio recebeu
da Câmara Municipal de Caxias o honroso título de Cidadão Caxiense.
Antonio Apolônio de Alencar foi Presidente do Rotary Clube de Caxias, do
Clube dos Diretores Lojistas (CDL) e Venerável da Loja Maçônica
Cruzeiro do Sul. Ao chegar a Caxias em 1972, Apolônio foi pioneiro em
vendas a crédito de porta em porta facilitando e flexibilizando a aquisição
de utilidades do lar e outros bens de consumo à comunidade caxiense.
Sertanejo calejado com na vida do agreste piauiense, Apolônio chegou à
cidade de Caxias para desbravar um ramo comercial ainda intocado.
Desbravou e fez sucesso de vendas de redes de porta em porta, suprindo
necessidades e trazendo satisfação a todos que se tornaram seus clientes
que se tornaram amigos. Chefe político, Antonio Apolônio de Alencar
coordenou todas as campanhas que elegeram seu filho Ironaldo José
Bezerra de Alencar a Vereador de Caxias”. Essa justificativa por si só
justifica atende a pertinência da matéria.

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

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

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 029/2018, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 029/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de maio de 2018.

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018-CPL/ALEMA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1169/2018-AL. A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio de sua
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL torna público
que realizará processo de habilitação, com vistas ao
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL atuante na venda de
móveis e imóveis, por um período de doze meses, para prestação de
serviços de alienação de bens móveis inservíveis e sucatas de propriedade
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, recebidos a qualquer
título, por meio de licitação na modalidade Leilão. O Envelope de
“Documentação” serão recebidos na Sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito
no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital, a partir das 9h:30min do dia 21/05/
2018, até as 12:00h do dia 11/06/2018. A abertura dos envelopes de
“Documentação” será em Sessão Pública a ser realizada às 15:30min do
dia 11 de junho de 2018, na sala de Licitações da Comissão Permanente
de Licitação, no endereço supramencionado. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação
de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h. Esclarecimentos adicionais deverão ser
encaminhados a Comissão de Licitação por meio eletrônico, através do e-
mail cpl.certame@al.ma.leg.br ou protocolados oficialmente de segunda
a sexta-feira, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no
horário de expediente. O Aviso de Credenciamento assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 16 de maio de 2018.
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA. Membro Relator.
De acordo: ANDRÉ LUÍS PINTO MAIA. Presidente da CPL/ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de produtos alimentícios do tipo café
torrado e moído, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do
artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 006/2018-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 011/2018-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 6046/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a M. ELAINES
SILVA EIRELI, com valor total de R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e
seiscentos reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São
Luís–Ma, 15 de maio de 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
carimbos, resinas e refis, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do
artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da
Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 007/2018-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 009/2018-

CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 6206/2017-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora do
certame a JUCIENE DE S BRITO, para o LOTE ÚNICO, com valor total
de R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais), nos termos
do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma 15 de maio de
2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente
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