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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/06/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.06.2017

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 176/2017 , DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 236/2016, DE AUTORIA DO
SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATUAR 24
HORAS POR DIA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E
PRIVADAS, INCLUSIVE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - RELATOR DEPUTADO BIRA
DO PINDARÉ.  - 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
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQS. Nº 407, 400 E 410/2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 127/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE REGULAMENTA O
TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE
PASSAGEIROS, ENTRE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
MARANHÃO. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS; ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 01.06.17, DEVIDO AO PEDIDO DE VISTA
POR 24 HORAS, SOLICITADO PELO DEPUTADO CABO
CAMPOS NO ÂMBITO DAS COMISSÕES, ASSIM COMO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

III –PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 355/2017)

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO DESEMBARGADOR RAIMUNDO
JOSÉ BARROS DE SOUSA. - DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

IV –PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR ALEX DE
OLIVEIRA DE SOUZA, NATURAL DE CAMPINA GRANDE/PB.  -
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO DR. LEVI PONTES. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª
SESSÃO).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À SENHORA ELIANA
ALMEIDA, NATURAL DE BELÉM/PA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 411/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SENHOR
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA QUE SE FAÇA
PRESENTE A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO A FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA
DA FUGA EM MASSA DE PRESOS DA PENITENCIÁRIA
ESTADUAL DE PEDRINHAS, OCORRIDA NA NOITE DO DIA 21
DO CORRENTE MÊS. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 412/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E AO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ PROTESTANDO
CONTRA AS PORTARIAS Nº 207, DE 21 DE MARÇO DE 2017 E Nº
372, DE 12 DE MAIO DE 2017, QUE PREVEEM A DIMINUIÇÃO
DA ABRANGÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE 1e GRAU,
ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS E
PRAZOS PARA A EXTINÇÃO DE ZONAS ELEITORAIS,
ATINGINDO DIRETAMENTE OS CIDADÃOS MARANHENSES.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 414/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, PELA PASSAGEM
DE SEU 20º (VIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 19 DE JUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS E À
CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE,
SENHOR ANTÔNIO JOSÉ LOPES DA SILVA. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.
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9. REQUERIMENTO Nº 415/2017, DE AUTORIA DA

DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, PELA
PASSAGEM DE SEU 162º (CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 21 DE
JUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE
SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
FRANCISCO PEREIRA MARTINS JÚNIOR E À CÂMARA DE
VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
DANILO RAPOSO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 416/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, PELA PASSAGEM DE SEU 82º
(OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 19 DE JUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR ANTÔNIO JOSÉ MARTINS E À CÂMARA
DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
AMARILDO ESTRELA PAIXÃO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 417/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PELA PASSAGEM DE SEU
74º (SEPTUAGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 28 DE JUNHO, OPORTUNIDADE
EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JURANDYR CARVALHO
E À CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR BINÉ SOARES. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 418/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PELA PASSAGEM DE
SEU 79º (SEPTUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 12 DE JUNHO, OPORTUNIDADE
EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA A
EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA GILVANA
EVANGELISTA DE SOUZA E À CÂMARA DE VEREADORES, NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR AGMAR MUNDIM DE
SOUZA FILHO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 420/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À EX-
GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, ROSEANA
SARNEY, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM 1º DE
JUNHO DO ANO EM CURSO.

14. REQUERIMENTO Nº 421/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR
SEBASTIÃO BARROS JORGE, POR SUA INDICAÇÃO PARA

ASSUMIR A VAGA DE MEMBRO DA CADEIRA Nº 10 DA
ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS.

15. REQUERIMENTO Nº 422/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA E ENCAMINHADOS VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES AO JORNALISTA E ESCRITOR FÉLIX
ALBERTO LIMA, PARABENIZANDO-O PELO LANÇAMENTO
DO PROJETO “MAIO OITO MEIA”.

16. REQUERIMENTOS Nºs 423 E 429/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS ADRIANO SARNEY E RAIMUNDO SOARES
CUTRIM, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, PELA
PASSAGEM DE SEU 82º (OCTOGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JOSÉ
RIBAMAR LEITE DE ARAÚJO E À CÂMARA DE VEREADORES
NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR ÉDEN DOS SANTOS
RODRIGUES.

17. REQUERIMENTOS Nºs 424 E 425/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY E DA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, PELA
PASSAGEM DE SEU 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO,
QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO, OPORTUNIDADE EM
QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JUSCELINO OLIVEIRA
E SILVA E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS.

18. REQUERIMENTO Nº 426/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PELA PASSAGEM
DE SEU 79º (SEPTUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 12 DE JUNHO, OPORTUNIDADE
EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA A
EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA GILVANA
EVANGELISTA DE SOUZA E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE.

19. REQUERIMENTO Nº 427/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE TUFILÂNDIA PELA PASSAGEM DE SEU 23º
(VIGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 19 DE JUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR ALBERTO MAGNO SERRÃO MENDES E À
CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE.

20. REQUERIMENTO Nº 428/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES DAS
CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS ABAIXO ESPECIFICADOS,
PARABENIZANDO-OS PELAS PASSAGENS DOS ANIVERSÁRIOS
DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CIDADES: AÇAILÂNDIA
(06/06/17), BARREIRINHAS (09/06/17), CEDRAL(09/06/17),
GODOFREDO VIANA (09/06/17), URBANO SANTOS (10/06/17),
SÃO JOÃO BATISTA (14/06/17), BACURITUBA (19/06/17),
BEQUIMÃO (19/06/17), TUFILÂNDIA (19/06/17), ARARI (27/06/17),
ESPERANTINÓPOLIS (27/06/17) E PRESIDENTE DUTRA (28/06/
17).



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  TERÇA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2017 5

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 06/06/2017 - TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 134/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 041/17, que Aprova declaração de concordância do
Poder Executivo Estadual em receber da União, através do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a título de doação,
trecho rodoviário da BR-135/MA, que dá acesso ao Porto do Itaqui.

2. PROJETO DE LEI Nº 135/17, enviado pela Mensagem
Governamental Nº 042/17, que Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito especial, no valor
de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para o fim que especifica.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 132/17, de autoria do Senhor Deputado

Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o “Instituto Espaço
Semear” com sede e foro no Município de São José de Ribamar, no Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 133/17, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública a “Associação da
Comunidade Negra Rural Quilombola Malungos de Olho D´Agua” com
sede e foro no Município de Serrano do Maranhão, no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que dá nova redação ao
Capítulo I do Título VI e promove alterações nos artigos 14, inciso II,
alínea “a”, 33, 170 e 171 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, dispondo sobre o regime especial de tramitação
de Projetos de Lei de iniciativa popular.

4. MOÇÃO Nº 008/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, manifesta apelo a Ministra Luislinda Valois, da Secretaria
Especial de Política para as Mulheres, do Governo Federal, para que seja
cumprida por parte da União Federal a segunda parte do Convênio Nº
823611/2015, firmado entre o Governo Federal e o Governo do Estado do
Maranhão, para pagamento dos serviços de obras da construção e conclusão
da Casa da Mulher Brasileira, com urgência, para que, finalmente, possa
ser colocada em funcionamento no Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 131/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que Institui novo marco legal para o exercício da soberania
popular direta nos termos referidos no art. 44, parágrafo 1º da Constituição
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/17,
de autoria do Senhor Deputado Edson Araújo, que Concede o título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal, Roberto de Lucena.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 128/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que Institui no âmbito do Estado do Maranhão, a semana de
conscientização sobre a importância da vacinação em adultos e crianças, e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 129/17, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária
dos Moradores e Pescadores do Povoado Seriema, no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 130/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-118 do Município de Amapá do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 05/06/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de junho de dois mil de dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 040/2017

São Luís, 05 de junho de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, o Projeto de Lei
n° 070/2017, que altera a Lei n° 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada
no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei n° 070/2017, que altera a
Lei n” 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho
de 2015.
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No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,

IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei n° 070/
2017.

RAZÕES DO VETO
Por ocasião do envio para sanção governamental do Projeto de Lei

n° 33/2015 que, posteriormente, passou a viger com a numeração legislativa
estadual 10.289, de 28 de julho de 2015, o então proposto inciso II do art.
2° apresentou dicção desafiadora aos princípios constitucionais da livre
iniciativa e da livre concorrência, sendo, por tais motivos, vetado naquela
oportunidade.

A presente medida, por sua vez, não traz consigo nenhuma
novidade capaz de afastar aquela aparente violação aos princípios
constitucionais supracitados, haja vista que a redação nela proposta possui
semelhante literalidade em relação ao texto outrora vetado.

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 daquele
veto na forma que segue:

“Por meio do inciso II do art. 2°, o presente projeto de lei
buscava a destinação, por parte do Estado, de 20% (vinte por
cento) dos encaminhamentos mensais para vagas de empregos
formais, oferecidos pelas empresas.
Na forma que foi redigido, o inciso aparentava violar os
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, balizadores
da ordem econômica constitucional.
É que, ressalvadas as razões de ordem pública que reservam ao
Estado a iniciativa econômica e o controle do exercício de certas
atividades, há de ser assegurado a todo indivíduo o direito de
livremente iniciar a atividade econômica que lhe aprouver.
Naqueles limites, os únicos requisitos necessários ao exercício
de uma atividade econômica são o talento e o capital, não podendo
o Estado vedar o acesso dos indivíduos aos meios de produção
e instrumentos de trabalho.
Isso, porém, não significa uma imunidade total a qualquer
regulação, pois a função social da propriedade e a justiça social,
valores consagrados pela Constituição, impendem o exercício
irrestrito de qualquer liberdade de conteúdo econômico. Essas
limitações constituem, na verdade, mecanismos de proteção da
própria liberdade de iniciativa, à medida que asseguram a liberdade
de iniciativa de todos.
Todavia, é mediante a livre concorrência que se melhoram as
condições de competitividade das empresas, forçando-as a um
constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, dos
seus custos, enfim, da procura constante de criação de condições
mais favoráveis ao consumidor. Um dos meios através dos
quais se concretiza a livre concorrência é com a possibilidade de
as próprias empresas escolherem sua mão de obra, ressalvadas
algumas poucas exceções.
Livre concorrência, portanto, significa a possibilidade de os
agentes econômicos atuarem sem embaraços juridicamente
plausíveis, em um dado mercado, visando à produção, à circulação
e ao consumo de bens e serviços, isto é, a livre concorrência
procura garantir que os agentes econômicos tenham
oportunidade de competir de forma justa no mercado”.

Como se vê, as razões daquele veto afiançam, também para este
projeto, a fundamentação necessária à caracterização da inconstitucionalidade
material apontada, não me restando alternativa, senão opor-lhe na sua
forma integral.

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram a
vetar integralmente o Projeto de Lei n° 070/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 05 DE JUNHO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 041/2017

São Luís, 05 de junho de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
aprova declaração de concordância do Poder Executivo Estadual em
receber da União, através do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, a título de doação, trecho rodoviário da BR
135/MA que dá acesso ao Porto do Itaqui.

O Porto do Itaqui, atualmente administrado pela Empresa
Maranhense de Administração Portuária - EMAP, destaca-se nos
cenários nacional e internacional como uma das principais opções
estratégicas do Estado para gerar oportunidades de negócios.

Por estar localizado em área cujo acesso se dá através de
Rodovia Federal (BR 135/MA) que não guarda mais consigo a função
que outrora lhe caracterizava como tal, o Porto do Itaqui poderá otimizar
a administração de suas rotinas, caso esse referido trecho de acesso
seja transferido da União para o Estado.

Esse processo de doação, a propósito, já foi iniciado junto ao
DNIT, que por sua vez, exige aprovação legislativa da concordância na
transferência do referido trecho para o Estado.

A medida, portanto, revela-se de grande importância, uma vez
que os resultados decorrentes dessa doação, além de não dispenderem
encargos para o Estado, potencializarão os trabalhos desenvolvidos
no Porto do Itaqui.

Agradeço antecipadamente, aos Nobres Deputados e
Deputadas, pela apreciação e aprovação deste Projeto de Lei;

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 134/17

Aprova declaração de concordância do Poder
Executivo Estadual em receber da União, através
do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, a título de doação, trecho
rodoviário da BR-135/MA que dá acesso ao Porto
do Itaqui.

Art. 1º Fica aprovada a declaração de concordância do Poder
Executivo Estadual em receber, a título de doação, sem encargo para a
União, o trecho de entrada do Itaqui/Bacanga, acesso ao Porto do
Itaqui da Rodovia Federal BR-135/MA, código SNV (2015)
135BMA9090, com 2,0 Km de extensão, na forma do Anexo Único
desta Lei.

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

FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO ÚNICO

O Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flavio Dino
de Castro e Costa, portador da Carteira de Identidade nº 05545817/
2015-0 SSPIMA, casado, residente e domiciliado no Palácio dos Leões,
Av. Dom Pedro Il, SIN - Centro, São Luís - MA, 65010-910, na cidade
de São Luís/MA, declara, para fins de doação do trecho de Entrada
Itaqui/Bacanga - Acesso ao Porto do Itaqui da Rodovia Federal BR-
135/MA, código SNV (2015) 135BMA9090, com 2,0 Km de extensão,
que concorda com a transferência do referido trecho ao Estado do
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Maranhão, sem nenhum ônus para União.

Desta forma, todas as despesas de construção e manutenção
(investimentos e custeio) realizadas no segmento a partir da data efetiva
da incorporação do mesmo à malha estadual, bem como passivos
ambientais e as questões jurídicas ocorridas a partir dessa data são de
total responsabilidade do Estado do Maranhão e não poderão, sob
qualquer alegação, serem reclamadas ou terem solicitação de restituição,
seja administrativamente ou judicialmente.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 042/2017

São Luís, 05 de junho de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei de
abertura de crédito especial, com objetivo de permitir a restituição às
contas de origem, dos recursos utilizados pelo Tesouro Estadual para
recomposição dos depósitos existentes em conta específica no Banco
do Brasil, destinados a recomposição do Fundo de Reserva, em
cumprimento ao que estabelece a lei Estadual n°. 10.249 de 29 de maio
de 2015.

Considerando que a Lei Estadual nº. 10.555, de 29 de dezembro
de 2016 (Lei orçamentária para o exercício de 2017) não contempla
uma ação específica, proponho a criação da ação “Recomposição do
Fundo de Reserva” sob o código: 28.846.0499.0961, em favor de
Encargos Gerais do estado/Encargos Financeiros no valor de R$
20.000.00,00 (vinte milhões de reais), para a regularização das referidas
despesas.

Diante do exposto, solicito a boa acolhida dessa Casa
Legislativa para a aprovação, e reitero a Vossa Excelência e aos nobres
deputados os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 135/17

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Encargos
Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito
especial, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), para o fim que especifica.

Art. 1 ° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Encargos
Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito especial, no valor de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), destinado a criação de
dotação orçamentária, conforma Anexo I.

Art. 2° Os recursos para atender ao crédito autorizado pela
presente Lei decorrem de anulação parcial de dotação consignada no
vigente orçamento, conforme Anexo II.

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações
orçamentárias na forma disposta pelo art. 5° da Lei Estadual n°. 10.555,
de 29 de dezembro de 2016.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

REQUERIMENTO Nº 420 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações à ex-governadora do Estado do Maranhão, Roseana
Sarney, pela passagem de seu aniversário em 1º de junho do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 01 de junho de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO Nº 421 / 17

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 Ilustríssimo Senhor SEBASTIÃO BARROS JORGE,
por sua indicação para assumir a vaga de Membro da Cadeira Nº 10, da
Academia Maranhense de Letras.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 01 de junho de 2017. - 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. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO Nº 422 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que, depois de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhado votos de congratulações ao jornalista e escritor Félix Alberto
Lima, parabenizando-o pelo lançamento do projeto Maio Oito Meia.

O projeto, amparado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo
do Estado do Maranhão, é composto por um livro, um filme-documentário
e um vinil ou CD, e faz um recorte ilustrado de fatos e personagens do
ambiente universitário e as variáveis políticas e culturais no Maranhão.

O Livro Maio Oito Meia parte da polêmica exibição do filme “Je
vous salue, Marie”, de Jean-Luc Godard, no campus da UFMA no Bacanga,
em maio de 1986, e se aprofunda nas disputas políticas estudantis da
universidade, tratando também das primeiras eleições diretas para reitor e
de muitos outros fatos importantes ocorridos na década de 1980.

Já o Filme, dirigido por Beto Matuck, é um livre documentário
com depoimentos de personagens dos movimentos culturais e políticos
do circuito universitário na década de 80 em São Luís. A trilha sonora do
filme vem apresentada no LP e no CD, contando com 12 músicas (11
regravações e uma canção inédita), dentre as quais podemos citar: “Senzalas”,
com a Tribo de Jah; “Oração Latina”, com a dupla Alê Muniz e Luciana
Simões; “Viagem a Moscou”, com Célia Leite e Nathalia Ferro; entre
outras.

A importância do projeto é inegável, porque conta a história de
uma geração que liderou o movimento estudantil e teve presença muito
forte na Universidade Federal do Maranhão na segunda metade da década
de 80 e que, atualmente, contribui para transformar a realidade de nosso
Estado, em diferentes áreas de atuação.

Assembleia Legislativo do Maranhão, 01 de junho de 2017 - Bira
do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO Nº 423 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de CARUTAPERA,
pela passagem de seu 82º (Octogésimo Segundo) aniversário, que ocorrerá
no dia 03 de JUNHO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssima Senhora Prefeito Municipal, Jose Ribamar Leite
de Araújo, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu
presidente, o Senhor Éden dos Santos Rodrigues.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 01 de JUNHO de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO Nº 424 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de AÇAILÂNDIA,
pela passagem de seu 36º (Trigésimo Sexto) aniversário, que ocorrerá no
dia 06 de JUNHO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Juscelino Oliveira e
Silva, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu
presidente, o Senhor Josibeliano Chagas Farias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 01 de JUNHO de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO N° 425 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa votos de congratulações com
a população de AÇAILÂNDIA, pela passagem do seu 36º aniversário, que
ocorrerá no dia 06 de junho, oportunidade em que requeiro, também, que
se dê ciência ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal Juscelino Oliveira e à Câmara
de Vereadores daquele município.

JUSTIFICATIVA

AÇAILÂNDIA é um importante polo agro-industrial, onde a
exportação de ferro gusa gerada por indústrias siderúrgicas instaladas no
município se tornando a sua principal fonte de renda, juntamente com
diversos estabelecimentos empresariais dos mais diversos ramos do
comércio e serviços.

Assim congratulamo-nos com a laboriosa população de
AÇAILÂNDIA, pelo transcurso de mais um aniversário de fundação,
quando se comemora os 36 anos da sua emancipação política.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 31 de maio de 2017. -
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. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO N° 426 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS,
pela passagem de seu 79º (septuagésimo nono) aniversário, que ocorrerá
no próximo dia 12 de junho, oportunidade em que requeiro, também, que
se dê ciência ao Excelentíssimo Senhora Prefeita Municipal, Senhora Gilvana
Evangelista de Souza, e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu presidente.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 02 de junho de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO N° 427 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa votos de congratulações com
a população de TUFILÂNDIA, pela passagem do seu 23º (vigésimo
terceiro) aniversário, que ocorrerá no dia 19 de junho, oportunidade em
que requeiro, também, que se dê ciência ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal
Alberto Magno Serrão Mendes e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 06 de junho de 2017. -
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. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO Nº 428 / 17

Senhor Presidente,

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

MUNICÍPIOS                                                          DATAS
Açailândia                                                                   06/06/17
Barreirinhas                                                                09/06/17
Cedral                                                                         09/06/17
Godofredo Viana                                                         09/06/17
Urbano Santos                                                            10/06/17
São João Batista                                                         14/06/17
Bacurituba                                                                   19/06/17
Bequimão                                                                    19/06/17
Tufilândia                                                                    19/06/17
Arari                                                                            27/06/17
Esperantinópolis                                                         27/06/17
Presidente Dutra                                                         28/06/17

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de junho de 2017. -
Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

REQUERIMENTO N° 429 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido
a mesa, seja enviada mensagem de Congratulações ao Município de
Carutapera Maranhão, pela comemoração da passagem de seu 82º
(Octogésimo segundo) anos de emancipação política, que ocorreu no
último Sábado dia 03 de Junho do corrente ano.

Almejamos que as conquistas do município sejam sempre em
prol de todos, demonstrando que cabe a nós fazermos o amanhã, na
incessante busca do caminho correto por um município mais digno com os
direitos cada vez mais concretizados.

Parabéns a todos que cumprem o seu dever, sempre fazendo o
melhor; também aqueles que buscam novas ideias e aceitam os desafios. É
com essa ideologia que alcançaremos os objetivos, deslumbrando o sucesso
vindouro.

Um passado de glórias, um presente de desafios, um futuro
promissor. São 82 anos de muita história e conquistas. Minhas felicitações
à população que constrói e colabora a cada dia para o desenvolvimento
deste belo município.

Parabéns a Carutapera pelo seu aniversário! A cada munícipe que
tem ajudado a construir uma belíssima história.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 05 de junho de 2017. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 06.06.17
EM: 05.06.17

INDICAÇÃO Nº 708 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Exm. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr.
Jhonatan Almada, solicitando que o município de Açailândia – MA, seja
contemplada pelo programa Ponto do Saber.

Considerando o papel educativo e social que a inclusão digital
representa, solicitamos por meio desta indicação, a inclusão do município
de Açailândia no programa Ponto do Saber. Acreditamos que este programa
de democratização do acesso das pessoas ao conhecimento e à informação,
trará grandes avanços para a população desta cidade. Pois sabemos a
importância da internet na vida das pessoas como uma das principais
ferramentas de comunicação e que serve para pesquisa, entretenimento e
trabalho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho
de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 709 / 17

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 Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado, senhor Jhonatan Almada, solicitando
que seja realizado o estudo de viabilidade sobre implantação de uma
Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA) do município de Açailândia.

Esta indicação atende as demandas da população do município de
Açailândia, onde já conta como uma Unidade Vocacional do IEMA,
entretanto a comunidade anseia pela implantação de uma unidade plena,
para que sejam ofertados melhores condições de desenvolvimento
educacional e social para toda a região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho
de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual



TERÇA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2017                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 710 / 17

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 Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado, senhor Jhonatan Almada, solicitando
que seja realizado o estudo de viabilidade da ampliação do número de
cursos ofertados pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IEMA) do município de Açailândia.

Esta indicação atende as demandas da população do município de
Açailândia, onde já conta como uma Unidade Vocacional do IEMA,
entretanto a comunidade anseia por uma variedade maior de cursos ofertados,
assim diversificando as áreas de atuação dos jovens beneficiados com o
trabalho do IEMA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho
de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 711 / 17

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 Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado, senhor Jhonatan Almada, solicitando
que seja realizada a reforma do Prédio do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA) do município de Açailândia.

A presente solicitação se faz importante devido ao péssimo estado
de conservação do prédio onde está instalado o Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) do município de Açailândia.
Então buscando oferecer melhores condições de conforto e segurança para
os alunos, estamos encaminhando este pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho
de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 712 / 17

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 Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado, senhor Jhonatan Almada, solicitando
que o município de Açailândia possa integrar a Rede De Internet Gratuita
Do Maranhão-MARANET, a fim de que a população tenha acesso a Wi-
Fi grátis possibilitando a sua inclusão digital.

A Maranet criada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação-SECTI, é uma ação do Programa Cidadania Digital, que tem
buscado democratizar o acesso a políticas públicas, a direitos, a serviços
de qualidade em todo o Maranhão e a criação da primeira Rede de Internet
Gratuita do Maranhão, a Maranet, tem como objetivo contribuir para a
democratização do acesso à internet junto à população considerando o

grande déficit que se tem no Maranhão nesse sentidoSão 100 megabytes
de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita a conexão de
até 1.200 usuários simultâneos e que assim ajudará o município no seu
desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho
de 2017. - Sérgio Vieira -Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 713 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que
encaminhem ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado FLÁVIO
DINO DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Segurança Pública JEFERSON PORTELA, a presente
Indicação solicitando destes todos os esforços necessários para a construção
e instalação de um ICRIM - INSTITUTO DE CRIMINALISTICA E
IML - Instituto Médico Legal no Município de  Presidente Dutra, Estado
do Maranhão, para atender aquela região, considerando especialmente a
ausência de qualquer aparelho técnico e científico do Estado na respectiva
região e, principalmente, os altíssimos registros de criminalidade, o que
compromete a atuação dos órgãos de Segurança Pública da região no combate
à violência com eficiência e eficácia.

Os índices de roubo de veículos são altíssimos nos municípios da
região, assim como os crimes de pistolagem, roubo de cargas, de veículos,
celulares, assaltos, violência contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes,
etc. A importância econômica da Região de Presidente Dutra exige a
implantação de um Instituto de Criminalística ICRIM e um IML – Instituto
Médico Legal, pois, naquela região, os inquéritos são produzidos ainda
tendo a prova testemunhal como o principal meio de prova. E, como todos
sabem, esse meio de prova é frágil e de pouca eficácia, sem falar que as
próprias testemunhas não se sentem seguras para levar ao conhecimento
das autoridades policiais e judiciárias os atos criminosos de que tem
conhecimento.

Por outro lado, um combate eficaz à criminalidade, exige a produção
de prova científica e segura, pericias, laudos, o que somente é viável com
a existência de um ICRIM e de um IML devidamente aparelhados de
recursos humanos e materiais.

Com o ICRIM e o IML, dar-se-ia efetividade aos comandos
constitucionais e à concretização do princípio da dignidade da pessoa
humana, em respeito ao direito à vida e saúde de funcionários e usuários,
à segurança pública e buscando eficiência nos serviços de combate a
criminalidade.

Outro problema grave na região, é a que a legislação penal exige
exames médicos para liberação de corpos em crimes que deixam rastros de
violência como homicídios, acidentes automobilísticos, envenenamentos e
outros. Nestes casos, os corpos tem que ser deslocados para o IML na
Capital e, às vezes, com demoras injustificadas, o que causa imensos
sofrimentos as famílias dos municípios da Região Central do estado.

A Indicação de Presidente Dutra, deve-se ao fato de existir naquele
município um Hospital Regional e, por isso, um bom desenvolvimento
médico, faltando um aparelho público para prestar esses serviços, hoje
feitos de forma muito improvisada e precária.

Assim, no nosso entendimento, é imprescindível que a região seja
agraciada com um ICRIM e IML para melhor condução dos trabalhos da
Polícia (polícia técnica-científica) e da Justiça, evitando que criminosos
fiquem impunes pela falta de laudo eficazes de comprovação de lesões e
autorias de crimes, permitindo que deliquentes fiquem livres, causando
muita insegurança à população.

São Luís (MA), 01 de junho de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICACÃO N° 714 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação, Felipe
Camarão, a presente Indicação solicitando a estes que adotem as
medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar
Recursos Financeiros e Orçamentários destinados à Reforma do
Centro de Ensino “João Pereira Martins Neto”, no Município de
Estreito, neste Estado.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos educacionais dignos para centenas de jovens estudantes
residentes naquele município, principalmente aos mais pobres. Para
isso, aquela instituição de ensino necessita, urgentemente, de uma ampla
reforma, com a efetivação de serviços elétricos, sanitários e hidráulicos,
reforma de banheiros, troca de pisos, climatização das salas para que
possam ser oferecidas condições mínimas estruturais de funcionamento
da referida escola, proporcionando um ambiente saudável e contribuindo
para realização de ações pedagógicas inerentes ao nível médio. Ressalte-
se, também, a grande necessidade de implantação de uma subestação
de energia, pois as instalações elétricas da escola foram dimensionadas
com capacidade inferior à demanda de energia do local, resultando na
constante queima de centrais de ar condicionados, ventiladores, bombas
d’água e bebedouros. A reforma respectiva, será de considerável
importância para aquele município, pois virá a contribuir para uma
relevante qualificação dos jovens, preparando-os para o competitivo
mercado de trabalho, e, consequentemente, contribuindo para a melhoria
das condições sociais, sobretudo educacionais de seus habitantes.
Assim, a efetivação de ampla reforma da escola de ensino médio “João
Pereira Martins Neto”, será de vital importância para que sejam
oferecidas oportunidades de ensino digno e satisfatório aos filhos dos
moradores residentes naquela localidade.

São Luís (MA), 29 de maio de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 715 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado
expediente ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, na pessoa do Exmo.
Sr. JEFFERSON MILLER PORTELA, que solicitando que seja criado
o QUADRO de CAPELÃES NA POLICIA CIVIL, para quer seja
prestada assistência religiosa e espiritual em Todo do Estado do
Maranhão, serviço esse fundamental, na construção da amizade,
fraternidade e solidariedade cristã entre os Policiais Civis, familiares e
comunidade em geral.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
maio de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 716 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado

expediente ao GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na
pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E
COSTA, que solicitando que seja realizado um ENCONTRO COM
OS VEREADORES DA BAIXADA MARANHENSE, dos municípios
de Anajatuba, Arari, Bela Vista do Maranhão, Cajari, Conceição do
Lago-Açu, Igarapé do Meio, Matinha, Moção, Olinda Nova do
Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim,
Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helen, São Bento, São João Batista,
São Vicente Ferrer, Viana e Vitória do Mearim, Guimaraes, Central do
Maranhão e Cururupu, para se seja discutida as Políticas Públicas de
melhoria da Baixada Maranhense.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
maio de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 717 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado
expediente ao GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na
pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E
COSTA, que solicitando que seja criado o QUADRO de CAPELÃES
NA POLICIA CIVIL, para quer seja prestada assistência religiosa e
espiritual em Todo do Estado do Maranhão, serviço esse fundamental,
na construção da amizade, fraternidade e solidariedade cristã entre os
Policiais Civis, familiares e comunidade em geral.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
maio de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 718 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flavio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Dr.
Clayton Nolêto, solicitando urgentes providencias no sentido de
recuperar 120km de pavimentação asfáltica da MA-006, nos trechos
que ligam os Municípios de Grajau a Arame, considerando o precário
estado de conservação que a mesma se encontra, pois, devido as
inúmeras crateras ali existentes está quase impossível o trafego de
veículos com seguranças sobre a mesma.

É importante ressaltar que a recuperação da MA-006 é de
grande importância pois, além de oferecer condições de ir e vir à
população, também garante com segurança o escoamento da produção
agrícola e pecuária da região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 01 de Junho de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Expediente lido. À publicação.
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III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, eu quero
aqui cumprimentar a galeria e os motoristas. Boa tarde a todos! Eu estou
sendo criticado por haver feito comentários e críticas na quinta-feira, na
gestão de Flávio Dino, eu quero deixar claro, que fiz e farei críticas porque
o aliado leal é aquele que não aceita tudo calado, quem tem um amigo que
recebe dele todos os dias elogios, sai de perto, porque ele não é de confiança.
Fazer uma referência ao atual momento no Brasil, no caso Renan Calheiros,
que é um autor que não deve servir de referência e nem citado, mas,
recentemente, ele fez duras críticas ao Presidente da República e nem por
isso se afastaram, quem me convidou para vir para o partido, para o
PCdoB, foi Flávio. Estou no partido por ele, confio nele, é um homem
preparado e sei que ele entende a minhas críticas, são construtivas. Eu sei
também que ele vem candidato nas próximas eleições e eu, com certeza,
estarei do lado dele. Justificando a minha posição política e partidária de
lealdade ao Governador Flávio Dino volto novamente a me reportar a
Jefferson e Lula. Jefferson e Lula, eu tenho mais vivência que eles, de que
os dois. A vaidade é um grande defeito do homem e neste mundo, eterno
somente Deus. Encerro meu pronunciamento comunicando a esta Casa
que estarei elaborando um relatório tanto da saúde quanto da segurança e,
brevemente, apresentarei a esta Casa e ao povo do nosso Estado. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – 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, galeria, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia e pela internet. Eu venho relatar aos senhores deputados um
fato grave. Eu reputo gravíssimo o que aconteceu na madrugada do dia 4,
no município de Santa Quitéria. E é um fato que já é reiterado. Um mês
antes, outro cidadão também foi vítima desse problema grave que é a
questão da segurança no nosso Estado. Deputada Graça Paz, às 2h da
madrugada, do dia 04 de junho, o advogado Rayrison, advogado militante
que atua na região do Baixo Parnaíba e também no município de Santa
Quitéria, quando estava em casa, teve sua mesma alvejada com mais de 10
tiros. Dois atingiram sua casa e oito o seu veículo, atentando contra a sua
vida. Um advogado militante com vasta atuação naquela região e que foi
vítima desse atentado, que eu reputo muito grave, que vem se somar a
outro atentado que aconteceu há menos de um mês, quando o ex-prefeito
de Santa Quitéria, o Maninho, também teve sua casa alvo de tiros, por
mais de cinco tiros. Então é uma ação reiterada que me parece crime de
encomenda, com as características de crime de encomenda que tem
conotações políticas. Porque a primeira vítima foi um ex-prefeito. A segunda
vítima é um advogado militante que está atuando naquele município e
naquela região, representando várias comunidades, inclusive, entrando com
ações contra decisões do prefeito do município, questões trabalhistas,
equívocos em Licitação. Ele vem atuando contra a atuação do prefeito, as
irregularidades que o prefeito vem cometendo. E no momento em que a
gente tem um ex-prefeito vítima de cinco tiros, agora um advogado tem sua
casa atingida com mais de dez tiros, realmente me parece que é crime de
encomenda e pode ser até um crime político. Eu queria nesse momento
parabenizar o Presidente da OAB Maranhão, Doutor Thiago Diaz, que,
como o advogado faz parte logicamente da OAB, a OAB já emitiu uma
nota oficial sobre esse aspecto e já acionou o sistema de segurança para que
apure essa questão. E aqui eu também, por dever de justiça, quero dizer
que a Secretaria de Segurança cumpriu também o seu papel, porque, logo
que foi comunicada deste crime, deslocou uma equipe para Santa Quitéria,

inclusive com helicóptero, com peritos. Já foi feita a perícia na casa do
advogado, no veículo do advogado e já foi aberto o inquérito para apurar
responsabilidade.  Então eu quero dizer também, por dever de justiça, que
a Secretaria de Segurança cumpriu o seu papel e que a OAB, representando
os advogados do Maranhão, imediatamente tomou uma posição. Então eu
queria aqui fazer um apelo ao Secretário de Segurança para que dê garantia
de vida ao advogado Rayrison, que foi vítima desse atentado, e ao ex-
prefeito Maninho. Foram dez balas na casa de Rayrison, cinco balas na
casa do Maninho, e não se admite mais, nos dias de hoje, esse tipo de crime
de encomenda, inclusive com características de crime político. Eu não
posso deixar de registrar que o atual prefeito é irmão da pessoa que atirou
e atentou contra a vida da ex-candidata a prefeita, a Senhora Ivanice. Hoje
ela vive em cadeira de rodas, fruto dos tiros que foram efetivados pelo
irmão do atual prefeito que nunca foi julgado. Então é uma situação grave.
No Maranhão, nos dias de hoje, não se aceitam mais crime de pistolagem,
crime de encomenda e crime político. Por isso que eu peço a esta Casa que
se coloque acionando mais uma vez a Secretaria de Segurança para que dê
garantia de vida, deputado Cabo Campos, a um advogado novo que está
cumprindo o seu papel como advogado, militando e defendendo as causas
de interesse da população que muitas vezes vêm contra os interesses da
prefeitura municipal, mas essas questões se resolvem na Justiça e não na
bala. Então é uma situação muito grave, e eu mais uma vez registro e
parabenizo a postura do presidente da OAB que imediatamente se colocou
por meio de uma nota, a própria Secretaria de Segurança já iniciou o
inquérito e já fez a perícia. Que nós fiquemos atentos e que o secretário de
Segurança dê garantia de vida ao advogado Rayrison que está correndo
perigo, inclusive ele e toda a sua família. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Obrigado, Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, Imprensa, Galeria, Homens trabalhadores do
Maranhão, mais uma entidade de trabalhadores e trabalhadoras, os taxistas
do Maranhão, sejam bem-vindos a esta Casa. Esta Casa, que é uma Casa
de debate. Senhor Presidente, eu retorno já para falar sobre os taxistas.
Hoje é Dial Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.
Foi criado o Dia do Meio Ambiente, no dia 5 de junho de 1972, na Assembleia
Geral das Nações Unidas, quando da Conferência das Nações Unidas
sobre o meio ambiente, Conferência esta que ficou conhecida como
Conferência de Estocolmo. Então, ficou conhecido nacionalmente,
mundialmente, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas,
Senhor Presidente, como disse, aqui é uma Casa de discussões e tem um
ponto que está acontecendo, levantado pelo Excelentíssimo Deputado
Edilázio Júnior sobre o UBER. Nós temos conhecimento que tem UBER
em todo mundo, em todo Brasil está acontecendo, é um direito, não
podemos tirar, mas vamos também trabalhar para regularizar, porque aqui
há as pessoas que precisam e necessitam também e têm as organizações já
criadas há muitos e muitos anos, séculos, posso dizer, que são os taxistas
que pagam impostos e são registrados. A grande maioria trabalha ligada a
cooperativas ou associações de taxistas do nosso Estado do Maranhão. O
que nós temos que fazer é o poder público e a população cobrar maior
eficiência dos serviços. Concordo que tem que ser cobrada mais eficiência.
É um direito dos serviços de táxi com veículos mais novos, em perfeitas
condições. Esse é um direito da população. E o Governo do Estado deveria
criar um programa de renovação de frota dando um certo período, como
tem renovação de ônibus. O transporte coletivo tem a vida útil de trabalho,
da mesma forma também o táxi. Eu concordo, permitindo aos taxistas ou
associações a renovação dos veículos para uma melhor prestação de
serviços. Então nós deveremos aqui discutir, realmente levar esta Casa
realmente à discussão, que é um direito nosso, de discutir, viabilizar, mas
os taxistas são pessoas que realmente pagam os impostos, pagam os
tributos. Certo que tem isenção quando vai comprar o seu veículo, mas
paga os tributos, pagam os impostos. E esta luta aqui tem que ser avançada.
Esta luta aqui tem que ir para o debate. Nós temos que debater isso. Aqui
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quem está defendendo é o Deputado Rigo Teles. Contem com o meu apoio
incondicional para que nós possamos fazer essa luta, para que não deixe
essa categoria desamparada. Senhor Presidente, nós temos que fazer
realmente esse debate para que não deixe a categoria dos taxistas. Que
cobre mais eficiência, que cobre, que possamos, através de um projeto do
Governo ou de um programa criado pelo Governo do Estado, para que
possamos ter uma vida útil dos veículos dos taxistas, para poder ter uma
melhor comodidade, dar um melhor serviço à comunidade de São Luís e do
Estado do Maranhão. Quero dizer aqui às senhoras e aos senhores taxistas
que nós estamos, essa Casa aqui é a Casa de debate. Quando se fala em
Parlamento, é “parlar”. No Latim, é “falar”, é “discutir”. São direitos de
vocês. Briguem pela causa, que é uma causa justa de defender a sua causa.
Estaremos ao lado dos taxistas também. Muito obrigado, senhores taxistas.
E esta Casa é a Casa do povo e a Casa de todos vocês. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, eu venho tratar aqui de um assunto mais uma vez lá da nossa
cidade de Bacabal. Esse final de semana, Deputada Graça Paz, começaram
as festividades juninas da nossa querida cidade e estivemos participando
do batizado da quadrilha “Os Garapas” lá com a matriarca da família,
Dona Raimunda. Estivemos no Setúbal com a “Rosas e Mandacarus”, do
nosso amigo Neto e do Palito. Mas o que o mais se falava na cidade, hoje,
foi uma decisão do senhor Prefeito de Bacabal, que, como eu costumo
dizer, não é prefeito, porque quem comanda, hoje, todas as ações do
município é a sua esposa, Dona Patrícia Vieira. A cidade de Bacabal tem
uma problemática muito grande com a questão da falta de água no
município. E nós temos um estudo da Fundação Nacional de Saúde que
mostra que a água da cidade de Bacabal, uma cidade com mais de 100 mil
habitantes, é imprópria para o consumo. Bairros como Trizidela, Vila São
João, Bairro da Areia, o centro da cidade, todo o abastecimento que é feito
pelo SAAE de Bacabal a água não tem as condições de ser oferecida para
a população. Em vez do senhor Prefeito, em vez da mulher dele, Dona
Patrícia, que é a comandante, hoje, da Prefeitura procurar resolver o
problema da água no município, de levar água aonde não chega a água, de
melhorar a qualidade da água, ela simplesmente tomou a decisão de colocar
o nome dos moradores da cidade que não pagarem água no SPC. A Dona
Patrícia Vieira eu acho que ela está acostumada dentro da casa dela de ter o
marido dela ficha suja, porque tem mais de 72 processos. E a raiva dela
agora com isso é querer colocar toda a população de Bacabal pela falta de
pagamento da água também no SPC, transformar os moradores em fichas
sujas. Então nós estamos entrando já, através do Ministério Público,
como uma ação civil pública, pedindo para que a justiça suspenda essa
decisão do senhor Prefeito de colocar o nome da população no SPC, no
cadastro do SPC, pela falta do pagamento da água. Eu acho que antes de se
olhar essa questão do SPC, ele tem que olhar é a falta de água que existe no
município, que existe nas casas da população da Bacabal. O que ele precisa
é levar água para as torneiras das residências bacabalenses, ele precisa
melhorar a qualidade da água, como eu disse, um estudo técnico feito pela
Fundação Nacional de Saúde demonstra que a água de Bacabal é imprópria
para o consumo, antes de resolver essa situação da falta de água e da
qualidade da água, o que o prefeito precisa é fazer esses investimentos
para aí, sim, tentar penalizar a população no sentido de colocar o nome da
pessoa no SPC. Então é uma luta que nós estamos travando na cidade e em
defesa da população. E hoje também, Senhor Presidente, nós estamos aqui
em discussão de um projeto, do Deputado Edilázio, em relação ao UBER,
hoje na região metropolitana da cidade. Eu tenho um posicionamento, já
inclusive falei, para o Deputado Edilázio, que sou favorável, que esta
matéria seja discutida aqui na Assembleia, de forma clara, de forma
transparente, e na Comissão de Constituição e Justiça, eu serei favorável,
ao projeto do Deputado Edilázio, apesar de isso não garantir o meu voto
no Plenário, não estou dizendo que votarei a favor, mas eu tenho uma
posição, tenho uma posição que se discuta essa situação no Plenário, para

que a gente possa discutir de forma clara, transparente um assunto, que é
de suma importância. Nós sabemos que existem os interesses dos taxistas,
que é legítimo em relação a isso, mas também sabemos hoje que existe
também uma cobrança da população em relação a outros serviços, e nós
estamos aqui exatamente para não defender o interesse individual nosso,
mas, acima de tudo, da população, e para isso é necessário que nós tenhamos
transparência nessa discussão, para que a gente possa nos posicionar, de
forma clara, e saber realmente o que é melhor para o povo da nossa região
Metropolitana, mas eu quero dizer que aqui eu terei uma posição favorável,
na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, aí, sim, depois de
discutir, eu darei a minha posição em relação a isso, se serei contra ou a
favor. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 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,
colegas parlamentares, imprensa, funcionários desta Casa, internautas,
senhores que estão nesta galeria acompanhando os nossos trabalhos,
cuidando também dos vossos interesses. Esperamos que esta Casa decida
pelo melhor. Todos nós temos o direito de trabalhar da melhor forma
possível e estaremos nos reunindo para ver o que é melhor para a população
do nosso Estado. Sejam muito bem vindos. Senhor Presidente, eu hoje
subo a esta tribuna para lamentar. Eu gostaria de estar dizendo aos colegas,
dizendo à imprensa, a todo o meu povo do Maranhão que vi notícias boas
a respeito do nosso Estado, mas não vi, nem ouvi. Hoje, com duas televisões
ligadas, uma no meu quarto e outra na sala, estava assistindo a Globo
News. E a Globo News falando sobre a violência no nosso País. Atlas da
violência de 2017 aponta que os homicídios cresceram 22,7% em 10 anos,
no Brasil, de 2005 a 2015. E os estados que registraram o maior aumento
no número de assassinatos foram Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins
e o nosso Maranhão, infelizmente. Houve um crescimento grande de
assassinatos no nosso Estado. Alguns estados registraram redução: além
do Distrito Federal, o Espírito Santos -9,5%; o Paraná -1,4%; Pernambuco
-11,2%; e, pasmem, Rio de Janeiro -31,6%; e São Paulo -38,8%. E no
ranking das cidades mais violentas entre 10 cidades do Brasil esta a nossa
querida São José de Ribamar, a 4ª mais violenta. É lamentável. Eu gostaria,
como disse no início, de estar dando uma notícia boa, mas foi hoje que saiu
o resultado do atlas da violência 2017, com esses dados que realmente nos
entristecem. E a maioria dos assassinados, aliás, são jovens de 15 a 19 anos
e também os negros, a grande maioria. A gente lamenta, porque esses
jovens que são, em tese, e deveriam ser, na realidade, o futuro de nosso
país, estão sendo assassinados, mesmo antes de completarem os 20 anos.
E ao sair do meu quarto, fui para sala e lá estava passando o Jornal Hoje,
aí vejo novamente o meu Maranhão, no noticiário nacional, mostrando
vários doentes vindo de Chapadinha, de Pinheiro, de Cururupu para fazer
hemodiálise na pior situação, fazer hemodiálise, aqui em São Luís, passando
por uma estrada ruim. Ônibus, depois ferry boate sem poder sequer subir
para apreciar a beleza, a vista que a gente tem dos ferry boate, eles sem
poderem se locomover dentro do ônibus, no calor e chegam aqui em São
Luís para fazer hemodiálise, quando nós já deveríamos ter centros de
hemodiálise espalhados pelo nosso Maranhão. Então, são estas as notícias,
queridos parlamentares, Senhor Presidente, que estão saindo do Maranhão
em nível nacional. Inclusive, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que,
hoje à noite, no Jornal Nacional, nova notícia ruim estarão dando a respeito
do nosso Estado, lamento profundamente. Não podemos nos alegrar com
essas notícias, aqueles que fazem oposição ao governo devem lamentar
juntamente com aqueles da base do governo, porque nós temos obrigação,
nós somos votados para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nós
estamos aqui com o voto dessa população do Maranhão que confiou e que
espera que a gente olhe, que a gente brigue por ela e é isso o que nós
devemos fazer aqui nesta Casa, é o nosso papel.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Deputado Cabo Campos, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado, senhoras e
senhores, policiais militares, bombeiros militares, colegas parlamentares,
Mesa, pessoas da galeria, boa tarde. Que situação temos hoje, aqui nesta
Casa! Ninguém nunca disse que a nossa missão como parlamentares não
seria espinhosa, deputado Roberto Costa, porém, a quem muito é dado,
muito é cobrado. Quero dizer, antes de tudo, os taxistas sabem disso, o
Júlio que conversa muito comigo, o Robson e os demais, que o deputado
Cabo Campos não é contra o UBER, não é, porém, a Lei nº 5.587 é clara ao
dizer que essa questão é dos municípios, então como os senhores
parlamentares vão trabalhar a questão metropolitana se os municípios
ainda não se decidiram? É o poste fazer xixi no cachorro, é a carroça
conduzir o cavalo, é a terra molhar a chuva. Essa discussão está precipitada
aqui, senhores do UBER, essa discussão está precipitada neste momento.
Já houve audiências públicas na OAB, já se tem o calor das discussões na
Câmara Municipal, tramita-se em Brasília essa discussão e aqui nós não
podemos chegar e fazer, atropelar esse processo. Portanto, eu peço aos
nobres deputados prudência nesta questão. A preocupação do deputado
Edilázio é salutar, porque ele realmente matou a bola no peito e disse: eu
vou decidir, e isso é coisa das pessoas grandes, só os grandes fazem isso.
Porém, eu quero pedir ao meu deputado Edilázio que nós tenhamos um
pouquinho mais de calma neste momento, vamos estudar mais, vamos
ouvir a voz da Câmara Municipal, vamos fazer audiência pública aqui,
para que a gente possa tomar uma decisão mais coerente, mais correta.
Nós talvez possamos, no calor da emoção, estar tomando uma decisão
precipitada é só isso que eu tenho a minha preocupação. Quero dizer que
eu tenho um garoto de 17 anos, já falei isso para os taxistas, é o menino
mais lindo do mundo, rapaz negro mais alto do que eu, esse garoto, eles
gostam da tecnologia, da internet e ele, por vez, usa o UBER. Eu sou táxi,
eu gosto de usar táxi, porque eu fui vizinho de dois taxistas, do meu lado
direito ainda tem seu Zé ainda, que ainda é taxista, do meu lado esquerdo
tinha seu Daniel, que já se aposentou, mas qualquer situação era só dar um
grito que eu tinha dois táxis na porta de casa. Posteriormente, se assim for
necessário, nós voltaremos à tribuna para dar outros pareceres, mas se
alguém amanhã disser que o Deputado Cabo Campos é contra o UBER é
mentiroso, mas o único pedido meu, neste momento, é que nós possamos
com calma, com tranquilidade, defender quem está 10, 15, 20 anos na
praça, que são os taxistas e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu venho tratar do assunto que foi
colocado agora há pouco pelo deputado Cabo Campos e venho na mesma
linha deputado, da sua ponderação porque seria um assunto, deputado
Edilázio, que eu acho que a gente poderia, e aqui queria fazer essa sugestão,
ampliar um pouco mais o debate. Eu vou lhe colocar minha posição pessoal,
inclusive vi um projeto, deputado Edilázio, na Assembleia de Minas Gerais,
onde foi considerado inconstitucional e que tratava exatamente do UBER
intermunicipal. O que eu acho, é minha opinião, acho que a questão do
UBER, como tivemos uma conversa há pouco, V. Ex.ª me argumentou que
o UBER seria de responsabilidade, de competência do Estado, o qual
definiria a linha intermunicipal. Eu queria lhe dizer o seguinte: a
competência, deputado Max, para linhas intermunicipais, V. Ex.ª por ter
sido secretário e, se eu estiver errado, depois me corrija, mas é competência
do Estado para transportes coletivos, no entanto, o UBER e o táxi não são
considerados transportes coletivos, são transportes individuais. Então,
deputado Edilázio, eu queria fazer só esse apelo para que a gente pudesse
ampliar. Acho que poderíamos trazer aqui o secretário da MOB, discutir o
UBER com os taxistas para que a gente pudesse chegar a um consenso. Eu

acho que é um assunto muito importante, deputado Campos, e tenho que
concordar com V. Ex.ª, pois, para a gente tratar nessa velocidade, inclusive
também, deputado Edilázio, a gente pode estar, neste momento, cometendo
uma injustiça e tomando ações que são competências dos legislativos
municipais. Nós estamos aqui tentando decidir uma lei onde o legislativo
municipal, deputado Rafael, da Raposa, de Paço do Lumiar, de São José de
Ribamar, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Então vamos supor
que aqui fosse aprovada uma lei que permitisse esse transporte, deputado
Sousa, daqui para Ribamar e, em seguida, o Legislativo de Ribamar decidisse
que lá o UBER não poderia atuar. Como que ficaria? São Luís tem uma lei,
tem uma decisão, uma lei votada que não permite. Ribamar também. Como
é que faríamos isso então? Então eu acho que seria prudente, deputado,
que a gente pudesse suspender esse pedido de urgência, essa era a minha
sugestão, para que a gente pudesse aprofundar o debate e inclusive, nesse
debate, nós revermos se realmente a Assembleia Legislativa do Maranhão
tem competência. E aqui eu quero registrar a minha dúvida sobre isso, se
nós temos competência para legislar sobre esse assunto. Eu pessoalmente
acredito que não tenhamos, estamos invadindo prerrogativas dos legislativos
municipais, que são, pela lei, quem determina essas regulamentações e leis
de transporte individual. Aqui eu queria fazer esse registro e o apelo,
deputado Edilázio, para que a gente pudesse, dentro de um acordo, ampliar
esse debate e a posteriori, depois de uma exaustiva análise, Deputado
Roberto, pudéssemos ter uma visão melhor mais ampliada desse assunto,
para que pudesse votar com tranquilidade, inclusive, não nos precipitarmos
e colocarmos a Assembleia em uma situação, eu diria, até vexatória de votar
uma lei que nós não temos prerrogativas para fazê-lo. Esse era o meu
apelo. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, galeria, deputados, deputadas.
Queria saudar aqui ambas as categorias: os taxistas, que tanto merecem
também a nossa atenção, o nosso respeito, assim como os motoristas de
UBER, que aqui se encontram. Senhor Presidente, eu ouvi atentamente
deputado Cabo Campos, Deputado Rogério Cafeteira, Deputado Rigo
Teles, todos se pronunciando e todos falando de certa maneira de algo
legítimo. E eu não sou o dono da razão, agora nós não podemos tapar o sol
com a peneira. Nós não podemos ficar aquém do mundo. O UBER, hoje,
é uma realidade em todo lugar do mundo, em todos os locais, em todas as
cidades que o UBER chegou. É óbvio que alguma categoria se sentiu
ameaçada, se sentiu amedrontada. Foi assim com os próprios mototáxis,
que até ontem não era legal, mas os mototaxistas, hoje, são uma realidade.
Em São Paulo, os taxistas também, de forma muitas vezes acalorada, nesse
primeiro momento, foram diversas vezes até violentos. No Rio de Janeiro,
a mesma coisa. Hoje já existe o UBER em São Paulo, existe o UBER no
Rio de Janeiro, existe o UBER em Minas Gerais, e nós que somos uma
federação, não podemos ter uma lei que autoriza algo em um canto e
desautoriza em outro. Diferentemente dos Estados Unidos, não pode um
estado poder ter o porte de arma ou ter o aborto liberado e em outro não
ter. Se lá já passou, está funcionando, nós não podemos ficar aquém, nós
temos que ter a atenção de toda parte eleitoreira a essa situação. A lei
municipal que foi votada, todos vocês sabem, foi votada às vésperas das
eleições municipais e a vereadora que apresentou sequer foi reeleita porque
não teve apoio da população. Hoje a população clama pelo UBER. Na
última quinta-feira, eu dei uma entrevista para uma rádio, presidente
Othelino, e lá foi feita uma enquete sobre se eram favoráveis ou contra o
UBER. Foram recebidas 77 mensagens, das quais 75 eram favoráveis ao
UBER e 02 desfavoráveis. Esse projeto de lei, deputado Rogério Cafeteira,
é um projeto de lei de vanguarda para o País, inclusive vou leva-lo, na
quarta-feira, para a Conferência Nacional da Unale. Esse projeto de lei foi
elaborado por um professor de Direito Constitucional, professor Anderson,
consultor legislativo desta Casa. Ele pesquisou todas as leis federais,
estaduais, e municipais deste País. E o único vício que existia na lei, a única
falha que existia na lei foi sanada por uma emenda da Deputada Andréa
Murad. Nós não podemos, Deputado Rigo Teles. Nós estamos falando de
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uma empresa que chegou ao Maranhão há três meses e está gerando 900
empregos. Nós estamos falando de 900 famílias que hoje têm condições de
continuar a pagar o seu plano de saúde, de continuar a ter o seu filho
estudando em escola particular, porque a grande maioria estava
desempregada. E o Estado, o nosso Estado do Maranhão só é bom para
aumentar imposto e diminuir a concorrência, como nós fizemos quando
diminuímos o ICMS para o grande atacadista. Para citar como exemplo
Deputado Rogério Cafeteira, em 1966, salvo engano, 67, o governador do
Estado do Maranhão, na época o José Sarney, Deputado Marco Aurélio,
foi inaugurar a Ponte do São Francisco. V. Ex.ª sabia que teve greve daqueles
barqueiros que faziam a travessia do Centro para o São Francisco. Eram
contra a Ponte do São Francisco. Então isso é algo que nós não podemos
fugir deste embate. E se nós formos falar aqui de constitucionalidade, eu
vou lá, vamos começar pela Constituição Federal, que é a nossa Carta
Magna, onde diz: artigo 5º, § 8º: É livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer. Mais à frente, no seu Artigo 170, Parágrafo Único, é assegurado
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei. E não existe nenhuma lei federal que proíba o Uber, pelo
contrário, o Sindicato dos Taxistas entrou no STF e o ministro
Lewandowski, deputado Rogério Cafeteira, deu uma decisão favorável
aos motoristas do UBER. Quando nós falamos deste projeto de lei, ele
tem 100% de constitucionalidade porque não estamos falando aqui do
transporte municipal, estamos falando do transporte intermunicipal. Hoje,
se você pegar o UBER lá no Araçagy, lá no Condomínio Alphaville e se
deslocar para o São Luís Shopping, por exemplo, foi um transporte
intermunicipal. Se você pegar um Uber ou um táxi, lá no Pátio Norte, ali é
Paço do Lumiar, e se deslocar de lá ao João Paulo ou até a Cohab, que fica
ali vizinho, foi um transporte intermunicipal. Boa parte do Cohatrac hoje
ali é São José de Ribamar, é município de São José de Ribamar. Então é um
transporte intermunicipal. Eu não estou entrando na seara da Câmara
Municipal e não adianta mais nós querermos protelar, cada um aqui tem
seu discernimento, tem o seu arbítrio e pode votar favorável ou votar
contra. Agora querer ainda fazer audiência pública, ter mais discussão, isso
aí ninguém aguenta mais. Teve audiência pública na Câmara Municipal,
teve audiência pública na OAB, e esses pais de famílias estão tendo seus
carros apreendidos diariamente, sendo perseguidos pela SMTT. Eu peço,
Senhor Presidente, que seja garantido...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, só um instante. Solicito à
galeria que não se manifeste. Precisamos garantir a fala do deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – E aqui, Senhor
Presidente, vou mais adiante, projeto de lei esse que, se pelo menos tivessem
o trabalho de ler, nós estamos regulamentando nesse projeto, deputado
Sousa Neto, por exemplo, o recolhimento do INSS do motorista do UBER,
ele vai ter que pagar o ICMS e o ISS para o governo e para a prefeitura para
a qual ele faz esse transporte. É proibida a terceirização, é o dono do
veículo que tem que ser o UBER. Então, há vários deveres que o motorista
de UBER vai ter que cumprir. Enquanto isso, vocês, taxistas, o próprio
Ministério Público, ainda esta semana, pelas as redes sociais, a atuante
promotora, Doutora Lítia Cavalcanti, presidente Othelino, se manifestou
dizendo que essa lei municipal é ilegal e que ela vai entrar agora na
Procuradoria Geral de Justiça pedindo a inconstitucionalidade dessa lei e a
regulamentação do UBER. O Ministério Público acabou de se manifestar
nesse sentido. E para concluir, Senhor Presidente, com relação ao que o
deputado Rogério Cafeteira perguntou da nossa legitimidade, a legitimidade
é nossa e aqui, deputado Rogério, nós aprovamos a lei do dia 15 de abril de
2015, com relação às atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana,
a MOB. Deputado Rogério, está bem aqui: Artigo 1º, Parágrafo 4º:
Desenvolver o sistema de transporte estadual e intermunicipal,
infraestrutura viária, gestão integrada. Aí nós vamos mais aqui à frente.
O que é que fala a Lei da MOB? Proteger os usuários contra o abuso do
poder econômico que vise à eliminação da concorrência e ao aumento
arbitrário dos lucros, regulamentar serviço de transportes intermunicipais

através do sistema eficiente de qualidade elaborado, planejado e induzido
o desenvolvimento urbano integrado. Então a MOB já nos dá essa
atribuição, ela que tem o dever de fiscalizar, e nós temos que estar do lado
da população. Eu não estou aqui contra os taxistas, que têm o seu serviço
prestado e fazem parte da história do nosso País, mas hoje é uma realidade.
Se vocês aqui fizerem uma pesquisa ou enquete entre os funcionários
desta Casa, nos seus gabinetes, entre os seus vizinhos, entre os seus
parentes, com quem quer que seja, com seus eleitores, nós estamos falando,
meus colegas, é de dar ao consumidor mais uma opção de transporte. Nós,
deputado Rafael Leitoa, que não temos metrô, nós não temos VLT, nós
não temos trem de superfície. Temos os ônibus, e hoje mesmo estava
havendo uma reunião para esse serviço entrar em greve, e quem sofre é a
população. Será se é injusto nós darmos o arbítrio para aqueles cidadãos de
bem poderem escolher pegar um táxi ou pegar o UBER?! Será se isso é
desonrar esta Casa? Muito pelo contrário, o livre exercício da profissão é
garantido por lei. A livre concorrência, Deputado Marco Aurélio, é que
garante a melhor qualidade do serviço e para aqueles que talvez se achem
juristas, eu vou ler aqui o artigo da Ministra Nancy Andrighi para encerrar
a minha fala, ela, à época, era Corregedora Geral de Justiça. A ministra diz
o seguinte:

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado, conclua.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - E aí eu peço
a atenção de vocês, Senhor Presidente, para concluir. “Juridicamente não
há como proibir tais aplicativos com base nessas leis que são diariamente
invocadas, não vi até o momento qualquer notícia do que os maiores
interessados têm a dizer sobre a questão. A discussão sobre a proibição ou
não de aplicativos de intermediação de contratos de transporte, não pode
ser pautada exclusivamente por pressão política de certas categorias
profissionais, como tem sido feito, mas sim no interesse dos consumidores
privados do transporte individual. É interesse do consumidor e deveria ser
do Estado que a livre concorrência seja fomentada e jamais restringida. Os
consumidores devem ser os primeiros a ser ouvidos quando o Estado
pretende proibir qualquer atividade econômica lícita. Todos devemos ficar
atentos aos ventos da modernidade, porque só eles nos levam para o
sucesso e a paz social”. Com esse recado da Ministra Nancy Andrighi fica
aqui a cada um de vocês que tenho a consciência em querer agradar uma
categoria que merece sim todo o nosso respeito ou agradar todas as categorias
restantes do nosso Estado e todos os consumidores do nosso Estado.
Vocês façam o seu juízo e vejam aquilo o que a população quer. Eu pelo
menos vou defender enquanto puder a livre concorrência e o arbítrio do
consumidor, que é quem vai decidir. Eu sou usuário de UBER, eu também
sou usuário de táxi, dependendo do que é mais conveniente para minha
pessoa, eu uso um ou eu uso outro. Nós vamos deixar também, deputado
Cabo Campos, o seu filho de 17 anos, quando sair de uma festa ou da
igreja, poder compartilhar o UBER com dois ou três colegas, aí você sabe
a hora que vai sair, a hora que vai chegar, quem é o motorista, depois avalia
o motorista, sabe que está fazendo a rota mais curta, não vai querer engabelar
e dar voltas como alguns maus taxistas fazem. Então nós devemos sim
prezar por isso. Os motoristas de UBER vão pagar impostos e os taxistas
vão continuar com seus benefícios com relação ao IPVA, com relação ao
IOF, com relação ao IPI, vão continuar com todos os seus benefícios, e o
UBER vai ser legalizado. Assim, a SMTT para de perseguir esses pais de
família. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, rapidamente, eu fui citado pelo deputado, então queria só
reiterar a minha posição. Deputado Edilázio, eu tenho o maior respeito
por V. Ex.ª, apenas questionei a nossa competência para legislar e continuo
com ela, continuo na mesma dúvida, se nós podemos regulamentar
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transporte coletivo, não transporte individual. Acho o assunto de tamanha
importância, presidente, que seria saudável a gente ampliar um debate,
inclusive, deputado Edilázio, levarmos, por exemplo, para Imperatriz,
que é outra cidade grande e que tem uma série de municípios no entorno.
Então, eu acho que a gente pode ampliar isso, porque essa lei no momento
só iria atingir a região metropolitana de São Luís. Nós temos outras cidades,
Deputado Rafael Leitoa, que também tem potencial para se usar as duas
formas de transporte. Então eu acho que a gente não perderia nada ampliando
o debate. Eu queria mais uma vez reiterar meu pedido para que gente
adiasse esta votação e pudesse abrir um debate. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Como não tem quórum para deliberar, toda a ordem
do dia de hoje fica transferida para amanhã. Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - O nome do
Deputado Cabo Campos foi citado e eu gostaria só de ler rapidamente,
Senhor Presidente, um Artigo da Lei 5.087 que diz o seguinte: o serviço de
utilidade pública de transporte individual remunerado de passageiros em
veículos com capacidade de até sete passageiros, inclusive quando
intermediados por plataformas digitais, deverá ser organizado,
disciplinado e fiscalizado pelo poder público municipal. Com base nos
requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade no
serviço e de fixação prévia dos valores mínimos e máximos das tarifas a
serem cobradas por meio de taxímetro físico aferido pelo órgão
metrológico competente nos termos da lei federal e a utilização de caixa
luminosa externa no veículo com a placa táxi. Reitero que não sou contra
o UBER, Senhor Presidente, porém só vejo que essa discussão não cabe
no momento para a Assembleia Legislativa. Eu não sou omisso. Se tiver de
fazer alguma coisa a ser feita, aqui faremos, porém a prudência e caldo de
galinha não fazem mal a ninguém. Vamos ser prudentes, o momento não é
este, o momento é da Câmara Municipal da Região Metropolitana. Eu
faço uma pergunta aos juristas que aqui estão: como é que nós vamos
regularizar a questão do serviço metropolitano nessa questão do aplicativo
se as Câmaras Municipais ainda não disseram se é legal ou não? Após esse
contexto é que nós podemos fazê-lo. Mais uma vez muito obrigado e que
Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Cabo Campos. Deputado Edilázio, nós
teremos um momento oportuno para discutir o projeto amanhã, quando
estiver na Ordem do Dia. Não há quórum para deliberar. Nós vamos agora
apreciar o requerimento de deliberação da Mesa. Requerimento n.º 419/
2017, de autoria do deputado Rafael Leitoa, que requer que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando que seja enviada à
Assembleia Legislativa cópia detalhada do Plano Rodoviário Estadual,
contendo mapas e outros detalhamentos, de modo a subsidiar os deputados
na votação da Medida Provisória nº 234, de 25 de maio de 2017, em
tramitação no Poder Legislativo. Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de terça-feira, 06 de junho: Requerimentos 420 e 421/
2017, de autoria da deputada Nina Melo. Requerimento n.º 422/2017, de
autoria do deputado Bira do Pindaré. Requerimentos n.º 423 e 424/2017,
de autoria do Deputado Adriano Sarney; Requerimento nº 425/2017, 426/
2017, 427/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo; Requerimento
nº 428/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; Requerimento nº 429/
2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim. Registro a presença da
Professora Miriam Rocha, Professora de Políticas Públicas do Curso de
Ciência e Tecnologia da UFMA, do Curso de Bacharelado.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Rafael
Leitoa. Declina. Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max Barros.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Sousa Neto. Declina.

Partido Verde, Deputado Rigo Teles. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Vinícius Louro. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em
primeiro de junho de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington do

Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Paulo Neto,
Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende e Zé Inácio.
O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Raimundo
Cutrim, Júnior Verde, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Bira do Pindaré, Eduardo
Braide e Vinícius Louro. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente o Presidente informou que a inscrição do Deputado Wellington
do Curso ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos a discussão e
votação dos Projetos de Lei nº 124/2017, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem 034/2017),  que dispõe sobre a alteração do Regime Jurídico
dos servidores ocupantes de cargos do subgrupo atividades penitenciárias;
125/2017, também de autoria do Poder Executivo, (Mensagem 036/2017),
que institui o diferimento do ICMS para as indústrias de esmagamento e
processamento de grãos e suas unidades e 127/2017, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior, que regulamenta o transporte remunerado privado
individual de passageiros, entre Municípios do Estado do Maranhão. Na
sequência, o Presidente suspendeu a Sessão para que as competentes
comissões técnicas se manifestassem. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania informou que os Projetos
de Lei do Poder Executivo foram aprovados por unanimidade nas comissões
e que foi concedido vistas ao Projeto de Lei nº 127/17 por 24 horas ao
Deputado Cabo Campos. Assim, o Presidente submeteu à deliberação do
Plenário os Projetos de Lei nºs: 124 e 125/17, de autoria do Poder Executivo
os quais foram aprovados e encaminhados à Sanção Governamental. Os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 039/2016 e 003/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré e 019/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende, assim como o Parecer nº 176/2017, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 236/2016, de
autoria do Deputado Zé Inácio ficaram transferidos para a próxima Sessão
devido a ausência dos respectivos autores. Na sequência, o Presidente
submeteu à deliberação do Plenário o Recurso do Deputado Adriano Sarney,
contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 377/2017, do
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Deputado Alexandre Almeida, solicitando informações junto à Secretaria
de Estado de Infraestrutura sobre o andamento das obras no chamado
“Anel da Soja”.  A decisão da Mesa foi mantida contra os votos dos
Deputados Edilázio Júnior, Sousa Neto, Andréa Murad e Eduardo Braide.
A seguir, foi discutido pelo Deputados Sousa Neto, o Requerimento nº
411/2017, de sua autoria, ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Senhor Murilo Andrade de Oliveira, para que se faça presente
a esta Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos acerca da fuga
em massa de presos da Penitenciária Estadual de Pedrinhas, ocorrida na
noite do dia 21 do corrente mês. O referido Requerimento foi discutido
pelo autor. Nesta oportunidade, o Deputado Rafael Leitoa informou que
os Deputados integrantes do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
estavam em obstrução e solicitou a verificação de “quórum”, sendo
constatado que não existia número regimental para apreciar o Requerimento
que ficou transferido para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento nº
412/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, ficou transferido devido
a ausência do autor em Plenário. Em seguida, foi submetido a deliberação
da Mesa e deferido o Requerimento nº 413/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, conforme
atestado médico. Nos termos do Artigo 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos
nºs 414, 415, 416, 417 e 418/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e
419/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito.No tempo dos Partidos e
Blocos o Deputado César Pires falou pela Liderança do PEN e a Deputada
Andréa Murad pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição. Não
houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado,
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 05 de junho de 2017.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 004/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 049/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de
crédito e similares manterem em suas páginas na internet link próprio que
possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do
contrato de prestação de serviço via internet.

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, com
Emenda (Parecer nº 144/2017). Posteriormente, a proposição de lei veio a
esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

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

Esclarece o autor da proposição de Lei, que “se a contratação dos
serviços é simples e fácil, presteza e facilidade devem ser oferecidas ao
consumidor na hora da suspensão ou do cancelamento do contrato. Alguns
prestadores de serviços chegam ao absurdo de exigir a presença física do
contratante para a suspensão ou o cancelamento do contrato, o que, com
certeza, acaba onerando o consumidor de forma excessiva e desnecessária.
Este projeto de lei visa proteger o consumidor, nos termos do art. 5º,
inciso XXXII, da Constituição Federal, e da Lei nº 8.078, de 1990,
garantindo liberdade e segurança ao consumidor. Por sua vez, o art. 31
da Lei nº 8.078, de 1990, obriga os prestadores de serviços a assegurar ao
consumidor informações claras e precisas sobre os serviços ofertados. As
prestadoras de serviços de telefonia, TV a cabo, cartões de crédito e
similares possuem páginas exclusivas na internet, local em que seus
serviços são ofertados e divulgados. Todavia, nas respectivas páginas
não há um único local em que o consumidor possa solicitar a suspensão

ou o cancelamento do serviço eventualmente contratado. A contratação
dos serviços é realizada através de um simples contato telefônico ou até
mesmo via internet. Por outro lado, a suspensão ou o cancelamento dos
serviços é extremamente penosa ao consumidor, que, muitas vezes, acaba
optando por manter o contrato em razão das dificuldades impostas pela
contratada. Raras são as vezes em que o consumidor consegue suspender
ou cancelar o serviço com agilidade e presteza. Na maioria das vezes é
obrigado a permanecer ao telefone à espera de atendimento e, quando
atendido, é ainda obrigado a ouvir insistentes e longos apelos e ofertas a
fim de persuadi-lo a permanecer com o contrato. A obrigação não traz
prejuízo ou ônus às prestadoras dos serviços, tendo em vista que já
mantêm páginas na internet, bastando incluir um link específico para
suspensão ou cancelamento dos serviços eventualmente contratados.
Estabelece o inciso V, do art. 24 da Constituição Federal a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre direito do consumidor, limitando-se a União a estabelecer normas
gerais (§2º, do art. 24, da Constituição Federal). As normas gerais estão
previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC –, Lei nº 8.078, de
1990, não havendo, portanto, impedimento à aprovação deste projeto de
lei. O CDC prevê a competência concorrente da União, dos estados e do
Distrito Federal para baixarem normas relativas ao consumo de produtos
e serviços (art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990). Impõe ainda à União, aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípios o dever de fiscalização e
controle da publicidade de produtos e serviços, com o objetivo de que os
prestadores de serviços ofereçam informações seguras e claras ao
consumidor (§1º, do art. 55 da Lei nº 7.085, de 1990). O art. 22, da
Resolução nº 632, de 7/3/2014, da Anatel, garante ao consumidor um
espaço reservado para processamento da rescisão de forma automática,
porém as empresas prestadoras de serviços não disponibilizam essa
opção na internet”. Essa justificativa por si só atende a pertinência da
matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é
conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse
público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
049/2017.

É o voto.

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

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

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

em 1º de junho de 2017.

Deputado Roberto Costa-Presidente
Deputado Rafael Leitoa –Relator
Deputado Léo Cunha
Deputado Prof Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 005/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 080/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Institui, no Estado do Maranhão, o
Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras
providências.
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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 nº 140/2017). Posteriormente, a proposição
de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “c” e “l”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria
no que diz respeito à defesa dos direitos sociais, bem como políticas de
proteção ao portador de necessidades especiais.

Na Justificativa, esclarece o autor da proposição de Lei, que a
presente proposta é uma sugestão do próprio Movimento das Pessoas
com Deficiência no Maranhão. Indo ao encontro disso, a iniciativa legislativa
em apreço, sob o ponto de vista jurídico, certamente se afeiçoa ao inciso
XIV, do artigo 24, da Constituição Federal, que outorga aos Estados-
Membros legislar, concorrentemente, sobre “proteção e integração social
das pessoas com deficiência”.

Esclarece ainda o autor, que é de conhecimento geral as diversas
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência passam motivo
pelo qual, a presente proposição visa à instituição de um Cartão
Acessibilidade com o objetivo de simplificar o acesso da pessoa com
deficiência aos serviços públicos estaduais existentes. Exemplo disso é a
praticidade que será ofertada, já que permitirá a unificação de vários serviços,
a exemplo do cartão de passe livre e acesso intermunicipal. Com o referido
Cartão, a pessoa com deficiência titular poderá se identificar facilmente em
todos os serviços públicos, estando a presente Lei em total sintonia com
o recém-sancionado Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n.
13.146, de 06 de julho de 2015). Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é
conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse
público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
080/2017.

É o voto.

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

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

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

em 1º de junho de 2017.

Deputado Roberto Costa-Presidente
Deputado Prof. Marco Aurélio –Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Léo Cunha
Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 006/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 028/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre o cancelamento de serviços
prestados de forma contínua.

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 do texto original (Parecer nº 084/2017). Posteriormente, a proposição
de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

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

Esclarece o autor da proposição de Lei, que “o avanço da
tecnologia da informação tem motivado as empresas que atuam no mercado
a oferecerem, cada vez com maior frequência, produtos e serviços cuja
contratação acontece de modo impessoal. A Internet e o telefone tornaram-
se importantes aliados nas estratégias de venda e contratação de serviços,
apresentando grandes facilidades ao consumidor e lucros astronômicos
ao segmento de prestação de serviços. A adesão a essa nova onda de
negócios via Internet e Call Center, e a consequente ampliação deste tipo
de relação, tem viabilizado a algumas empresas a utilização de
procedimentos adversos, lesando o consumidor com práticas abusivas.
Um dos principais mecanismos de coerção vem sendo a adoção de uma
perversa “política de retenção de cancelamento”, que consiste em dificultar
ao máximo a desistência de uma compra realizada ou o cancelamento de
um serviço contratado. Assim, quando o consumidor opta pela Internet
ou pelo telefone para comprar um produto, contratar um provedor para
acesso virtual ou requisitar a disponibilização de um serviço adicional,
por exemplo, conta com uma série de facilidades com menus de fácil
visualização, clareza no oferecimento de opções e simplicidade para
solicitar o serviço. De igual modo, para requisitar uma linha telefônica,
basta tão somente a informação de um endereço para instalação e de um
nome seguido de RG e CPF, para que o consumidor fique à mercê das
empresas de telefonia. Na via contrária, ao buscarem o cancelamento de
uma dessas situações, os clientes enfrentam verdadeiros “suplícios”,
sendo obrigados a realizar inúmeras ligações, providenciar cartas,
informar dados que não foram solicitados para a contratação do serviço
ou realização da compra, e ainda dispor de muita paciência para ficarem
longos períodos ao telefone. Grande parte dos fornecedores deixa de
oferecer a opção de cancelamento nos sistemas de autoatendimento e a
maioria considera para a geração da cobrança de taxas obrigatórias, a
data que efetivamente deixaram de oferecer o serviço, desconsiderando o
momento em que o consumidor manifestou o interesse no cancelamento”.
Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é
conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse
público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
028/2017.

É o voto.

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

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 028/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 1º de junho de 2017.

Deputado Roberto Costa-Presidente
Deputado Rogério Cafeteira- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Prof. Marco Aurélio
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS

MINORIAS
P A R E C E R Nº 007/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 075/2017, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a criação do Programa “Pro-
Meninas” e dá outras providências.

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 nº 136/2017). Posteriormente, a proposição
de lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “b”, “c” e “h”, compete
à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre
matérias no que diz respeito a defesa dos direitos individuais e coletivos;
defesa dos direitos sociais; politicas da criança e do adolescente .

Esclarece autora da proposição que o projeto visa dar um suporte
ainda maior aos programas sociais implantados pelo governo estadual,
para que possam atender as meninas que escolheram a rua como moradia,
pois são violentadas dentro de suas próprias casas, de forma contínua,
onde elas poderão participar de cursos que garantirão renda, qualidade de
vida e esperança de dias melhores.

Analisando o Projeto de Lei nº 075/2017 proposto pela Deputada
Estadual Francisca Primo, que institui diretrizes para o Programa Pro-
Meninas, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências,
observa-se a importância do mesmo para o bem-estar da sociedade
maranhense, estando direcionado a uma parcela da população extremamente
vulnerável.

Considerando a realidade de abandono em que vivem as meninas
público-alvo do projeto, há necessidade premente da atuação do Poder
Público para buscar garantir saúde, proteção e perspectiva de vida a elas.
Desse modo, o projeto em tela, ao estabelecer as diretrizes do Programa
Pro-Meninas, vem corresponder a essa necessidade.

Um ponto importante que se observa como potencial fator de
mudança da realidade das adolescentes e que foi contemplado no projeto é
a oferta de alternativas de profissionalização e subsistência para as jovens.
Ao promover o Programa Pro-Meninas, o Poder Público atuará
efetivamente para garantir direitos às jovens, focando a melhoria de vida
delas.

Em virtude do que estabelece, o projeto de lei está alinhado ao
princípio do interesse público da administração pública, tendo em vista
que buscar sanar necessidades sociais, buscando o bem-estar da
coletividade, atuando na realidade de um público específico, mas que gera
resultados para a sociedade como um todo.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é
conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse
público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
075/2017.

É o voto.

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

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

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

em 1º de junho de 2017.
Deputado Roberto Costa-Presidente
Deputado Léo Cunha-Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Prof. Marco Aurélio
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