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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/06/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.06.2017

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. 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 A PEDIDO DO AUTOR.

2. 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.  - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
A AUSÊNCIA DOS AUTORES. (1ª SESSÃO).

3. 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.  -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DOS AUTORES. (1ª SESSÃO)

4. 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.  - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª SESSÃO).

5. 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.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DA AUTORA. (1ª SESSÃO)

6. 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). - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 430/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO PRESIDENTE DA
CÂMARA FEDERAL, DEPUTADO RODRIGO MAIA, BEM COMO
AOS MEMBROS DAS BANCADAS MARANHENSES NA
CÂMARA E DO SENADO FEDERAL, MANIFESTANDO O APOIO
DESTA CASA LEGISLATIVA NO SENTIDO DA APROVAÇÃO DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 199/2015, DE AUTORIA
DO SENADOR FLEXA RIBEIRO, QUE DISPÕE SOBRE O
PROCEDIMENTO PARA CRIAÇÃO, A INCORPORAÇÃO, A FUSÃO
E O DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO §
4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

8. REQUERIMENTO Nº 431/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO, SOLICITANDO A URGENTE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA PREFEITURA DE SÃO LUÍS,
COM O OBJETIVO DE EVITAR O COLAPSO NA ÁREA DA SAÚDE
DA CAPITAL MARANHENSE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 07/06/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 136/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre o Plano Estadual de Valorização da
vida, e a Semana Maranhense de Valorização da Vida e Prevenção ao
Suicídio.

2. PROJETO DE LEI Nº 137/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui a Política Estadual de Cultura Viva,
destinada a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos
direitos culturais dos diferentes Grupos e Coletivos, e dá outras
providências.
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3. PROJETO DE LEI Nº 138/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de calibrador de
pneus em postos de combustíveis e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 139/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que altera a redação da Lei Nº 8.913 de 23 de dezembro
de 2008, “Institui no âmbito da Administração Pública Estadual o título
“Capital Cultural Maranhense”, e dá outras providências.

PRIORIDADE 2ª 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

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

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius Louro.

Às nove horas, presentes os Senhores Deputados: Ana do Gás,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Sérgio Frota,

Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Andréa Murad, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Francisca Primo, Humberto Coutinho, Paulo Neto,
Ricardo Rios, Roberto Costa e Sérgio Vieira.

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 VINÍCIUS LOURO (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 SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STENIO REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 136 / 17

Dispõe sobre o Plano Estadual de Valorização da
Vida, e a Semana Maranhense de Valorização da
Vida e Prevenção ao Suicídio.

Art. 1º. Fica instituído em todo o território maranhense, o Plano
Estadual de Valorização da Vida, com o objetivo de manter continuamente
um sistema telefônico gratuito para atendimento em qualquer horário à
pessoas em quadro depressivo ou inclinadas à prática do suicídio, bem
como identificar possíveis sintomas, tratar o transtorno e prover o
acompanhamento de indivíduos que apresentem o perfil, prevenindo e
minimizando a evolução dos quadros que possam chegar ao suicídio.

Art. 2º. O Plano Estadual de Valorização da Vida, será desenvolvido
no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, em parceira com as Secretarias
Municipais de Saúde, tendo as seguintes diretrizes, sem o prejuízo de
outras que possam ser instituídas:

I – Promoção de palestras e seminários para orientar e alertar à
população sobre como diagnosticar possíveis suicidas, bem como palestras
direcionadas aos profissionais de saúde para qualificá-los na identificação
de possíveis pacientes que se enquadrem neste perfil;

II – Ampla divulgação e exposição do distúrbio, com cartazes
citando eventuais sintomas e alertando para possível diagnóstico, utilizando-
se, ainda, dos meios de comunicação acessíveis à população;

III - Idealização de canais de atendimento pessoal aos
diagnosticados ou a aqueles que se encontram com possível sintoma de
tentativa de suicídio;

IV – Direcionamento de atividades e apoio para o público alvo do
programa, principalmente os mais vulneráveis;

V – Monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado
promovendo a interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar
no segmento.

§1°. Em apoio ao Plano Estadual de Valorização da Vida, fica
instituída a Campanha “Setembro Amarelo”, a ser desenvolvida anualmente
durante todo o mês de setembro, com o objetivo de potencializar as ações
continuamente desenvolvidas pelo Poder Executivo em prol da vida,
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intensificando-se a divulgação das diretrizes do Plano para ampliar o seu
alcance e sensibilizar a população quanto à valorização da vida e combate
ao suicídio.

§2º No decorrer do mês as palestras e seminários deverão priorizar
os estabelecimentos do ensino médio e fundamental, em ação conjunta da
Secretária de Educação, Secretaria de Saúde e as Prefeituras Municipais;

§ 3º Para encerramento da Campanha, fica instituída a Caminhada
Anual pela Vida a ser realizada em todo o território maranhense em parceira
com as respectivas Prefeituras, a qual será realizada anualmente no último
domingo do mês de setembro.

§ 4º A campanha ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial
Maranhense, tanto referente ao mês de setembro como mês da Campanha
de Valorização da Vida – Setembro Amarelo, fica estabelecido o último
domingo do mês de setembro como o dia da Caminhada Anual pela
Valorização da Vida.

Art. 3º Fica incluída, no Calendário Oficial do Estado do Maranhão,
a Semana Estadual de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio a ser
realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 10 de setembro –
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, estabelecido pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

§ 1º. A Semana Estadual de Valorização da Vida e Prevenção ao
Suicídio tem por finalidade a reflexão e sensibilização em relação à temática,
considerando que o estado do Maranhão registra  um elevado índice de
suicídio.

§ 2º A Semana servirá como um espaço de reflexão, avaliação,
encaminhamento e discussão com a sociedade, a partir de ações específicas
promovidas pela Assembléia Legislativa em parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretária de Esportes,
como também por meio de parcerias com organizações não governamentais,
movimentos sociais, eclesiais e populares, que desenvolvam atividades de
prevenção ao suicídio e de valorização da vida.

Art. 4º As Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde poderão
firmar convênios e parcerias com ONGs e OSCIP’s, para a execução plena
das atividades previstas na Semana Estadual de Valorização da Vida e
Prevenção ao Suicídio.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário,
podendo o Poder Público Estadual firmar convênios com os Municípios e
associações sem fins lucrativos para realização dos atos previstos nesta
Lei.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA.
O suicídio é um ato complexo cuja causa mais comum é um

transtorno mental e/ou psicológico que pode incluir depressão, transtorno
bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Dificuldades
financeiras e/ou emocionais que também desempenham um fator
significativo para evolução do quadro que pode vir a culminar com o
indivíduo retirar a própria vida.

Novo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a
OMS, chama à atenção de governos para o suicídio, considerado “um
grande problema de saúde pública” que não é tratado e prevenido de
maneira eficaz.

Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os
anos – taxa de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. De
acordo com a agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolvem pessoas
de países onde a renda é considerada baixa ou média.

O Brasil é o oitavo país em número de suicídios. Em 2012, foram
registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de
6,0 para cada grupo de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, houve um
aumento de 10,4% na quantidade de mortes – alta de 17,8% entre mulheres
e 8,2% entre os homens.  O país com mais mortes é a Índia (258 mil
óbitos), seguido de China (120,7 mil), Estados Unidos (43 mil), Rússia
(31 mil), Japão (29 mil), Coreia do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil).

O levantamento diz ainda que a cada 40 segundos uma pessoa
comete suicídio e apenas 28 países do mundo possuem planos estratégicos

de prevenção. A mortalidade de pessoas com idade entre 70 anos ou mais
é maior, de acordo com a pesquisa.

O Estado tem papel relevante para o tratamento desse transtorno,
identificando possíveis sintomas, acompanhando e oferecendo
possibilidades de recuperação aos que necessitem, motivo ensejador deste
Programa de Valorização da Vida instituído pelo presente Projeto de Lei,
abraçando a ideia da Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio
(IASP) que lançou o Setembro Amarelo como forma de chamar a atenção
do Estado e da sociedade para este latente problema, tema que também
vem sendo alvo dos Centros de Valorização da Vida (CVV), cujo trabalho
também inspirou o presente Projeto de Lei.

Diante da importância da matéria, conto com o apoio dos meus
nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 137 / 17

Institui a Política Estadual de Cultura Viva, destinada
a promover a produção e a difusão da cultura e o
acesso aos direitos culturais dos diferentes Grupos e
Coletivos, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

Art. 1º. Fica criada a Política Estadual de Cultura Viva, em
conformidade com o caput do art. 215 da Constituição Federal, que se
destina a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos
direitos culturais dos diferentes Grupos e Coletivos, constituindo-se como
a política de base comunitária do Sistema de Cultura do Estado do Maranhão,
sistema este instituído pela Lei Estadual Nº 10.159, de 24 de novembro de
2014.

Art. 2º São princípios e objetivos da Política Estadual de Cultura
Viva:

I – garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos e
cidadãs, dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir,
gerir e difundir iniciativas culturais;

II – estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das
políticas públicas;

III – promover uma gestão pública compartilhada e participativa,
amparada em mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil;

IV – consolidar os princípios da participação social nas políticas
culturais;

V – garantir o acesso aos bens e serviços culturais como direito de
cidadania e à diversidade cultural como expressão simbólica e como
atividade econômica;

VI – estimular iniciativas culturais já existentes, por meio do apoio
financeiro e simbólico do Estado e dos Municípios;

VII – promover o acesso aos meios de criação, produção,
circulação, fruição, memória, intercâmbio e formação culturais;

VIII – potencializar iniciativas culturais, visando à construção de
novos valores de cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de
educação;

IX – estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos,
linguagens artísticas e espaços públicos e privados disponibilizados para
a ação cultural.

Art. 3º São considerados beneficiários prioritários da Política
Estadual de Cultura Viva:

I – agentes culturais, artistas, professores e quaisquer grupos
sociais e indivíduos que desenvolvam ações de arte, cultura e educação;

II – grupos em situação de vulnerabilidade social e com acesso
restrito aos recursos públicos, privados e meios de comunicação.

III – comunidades tradicionais indígenas, rurais, quilombolas e
itinerantes;
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IV – estudantes, crianças e adolescentes, jovens e idosos de todos

os segmentos sociais.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA

VIVA.

Art. 4º A Política Estadual de Cultura Viva é composta pelos
seguintes órgãos, instâncias e instrumentos:

I – instrumentos de gestão:
a) Pontos de Cultura;
b) Pontões de Cultura; e
c) Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva.
II – instâncias de articulação, pactuação e deliberação:
a) Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva;
b) Comitês Gestores comunitários;
III – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo “ SECTUR, como

órgão gestor.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS

Seção I
Dos Instrumentos

Subseção I
Dos Pontos de Cultura

Art. 5º São considerados Pontos de Cultura os Grupos e Coletivos
que desenvolvem ações culturais continuadas nas comunidades (territoriais
e/ou temáticas) em que estão inseridos, sejam juridicamente constituídos
como entidades não governamentais sem fins lucrativos, sejam grupos
informais não constituídos juridicamente (neste caso, desde que não
apresentem finalidades lucrativas).

Art. 6º Os Pontos de Cultura têm por finalidade:
a) atender aos objetivos da Política Estadual de Cultura Viva

definidos no Art. 2º;
b) potencializar iniciativas culturais já desenvolvidas por

comunidades, grupos e redes de colaboração;
c) promover, ampliar e garantir a criação e produção artística e

cultural;
d) incentivar a salvaguarda das culturas do Rio Grande do Sul e do

Brasil;
e) estimular a exploração de espaços públicos e privados que

possam ser disponibilizados para a ação cultural;
f) aumentar a visibilidade das diversas iniciativas culturais;
g) promover a diversidade cultural gaúcha e brasileira, garantindo

diálogos interculturais;
h) garantir acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
i) promover o acesso aos meios de criação, produção, circulação,

fruição, memória, intercâmbio e formação cultural por parte de indivíduos
e grupos em situação de vulnerabilidade social e/ou que estejam em
condições desiguais de acesso aos referidos meios;

j) contribuir para o fortalecimento da autonomia social das
comunidades;

k) promover o intercâmbio entre diferentes segmentos da
comunidade;

l) estimular a articulação das redes sociais e culturais e dessas com
a educação;

m) adotar princípios de gestão compartilhada entre atores culturais
não governamentais e o Estado;

n) fomentar as economias solidária e criativa;
o) proteger o patrimônio cultural material e imaterial; e
p) apoiar e incentivar manifestações culturais populares;
q) ser referência para a construção de um escola pública em tempo

integral que tenha por princípio o território educativo como extensão da
escola;

Art. 7° Para ser considerado Ponto de Cultura e compor a Política
Estadual de Cultura Viva, o núcleo de cultura deverá solicitar o ingresso no
Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva e ter sua solicitação aprovada

pelo Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva, de acordo com
critérios públicos previamente definidos.

Subseção II
Dos Pontões de Cultura

Art. 8º São considerados Pontões de Cultura os espaços culturais,
redes regionais e temáticas de Pontos de Cultura, Centros de Cultura
destinados à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de
ações conjuntas com governos locais e à articulação entre os diferentes
Pontos de Cultura que poderão agrupar-se em âmbito estadual e/ou regional
ou por áreas temáticas de interesse comum;

Art. 9º Os Pontões de Cultura têm por finalidade:
a) promover a articulação entre os Pontos de Cultura;
b) formar redes de capacitação e de mobilização;
c) desenvolver programação integrada e intercâmbio entre Pontos

de Cultura por região.
Art. 10 Para ser considerado Pontão de Cultura e compor a Política

Estadual de Cultura Viva, o grupo cultural deverá solicitar o ingresso no
Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva e ter sua solicitação aprovada
pelo Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva, de acordo com
critérios públicos previamente definidos.

Subseção III
Do Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva.

Art. 11 O Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva será
composto por Pontos e Pontões de Cultura que possuem certificação
simplificada concedida pelo Comitê Gestor da Política Estadual Cultura
Viva, constituindo-se como reconhecimento/chancela.

Art. 12 Para fins da Política Estadual de Cultura Viva, serão
reconhecidos como Pontos e Pontões de Cultura as pessoas jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos e os grupos culturais informais (sem
constituição jurídica) que priorizem:

a) promoção da cidadania e de uma cultura de paz por intermédio
de ações culturais nas comunidades locais;

b) valorização da diversidade cultural e regional no Estado;
c) democratização das ações e bens culturais e dos meios de

comunicação;
d) fortalecimento de experiências culturais desenvolvidas por

agentes e movimentos socioculturais que dialoguem com a comunidade
local;

e) reconhecimento dos saberes, dos fazeres, dos cultivos e dos
modos de vida das populações indígenas, comunidades rurais, tradicionais,
quilombolas e itinerantes;

f) valorização da infância, criança e adolescência e juventude por
meio da cultura;

g) incorporação dos jovens ao mundo do trabalho cultural;
h) inclusão cultural da população idosa por meio da promoção do

acesso desse grupo às manifestações da cultura, da oferta de oportunidades
para a sua participação ativa nas diversas formas de manifestação artística
e do estímulo ao convívio social em ambientes culturais;

i) capacitação e formação continuada dos trabalhadores da cultura;
j) promoção de programas de capacitação e qualificação do acesso

às tecnologias da informação para a produção e difusão culturais;
l) fomento à criação de estruturas locais e assessorias técnicas

para capacitação, planejamento e gestão dos Pontos de Cultura.
Parágrafo Único. Fica vedada a habilitação como Pontos e

Pontões de Cultura de instituições com fins lucrativos, fundações e
institutos criados ou mantidos por empresas, grupos de empresas ou
serviços sociais.

Art. 13. O Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva
deverá definir os critérios, os procedimentos e o(s) período(s) para
solicitação e inclusão de novos grupos no Cadastro da Política Estadual de
Cultura Viva, assim como para a sua permanência, devendo publicar estas
resoluções no Diário Oficial do Estado e demais meios de divulgação
disponíveis por parte da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo –
SECTUR.
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Parágrafo Único. Para realizar a avaliação e a seleção dos inscritos,

será composta Comissão Julgadora paritária com membros do Poder
Executivo, nas 3 (três) esferas de governo, e com membros da sociedade
civil, a ser designada pelo Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura
Viva.

Seção II
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação Subseção

I Do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva

Art. 14 O Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva é
órgão colegiado com atribuições normativas, deliberativas, consultivas e
fiscalizadoras, tendo por finalidade promover à gestão democrática da
Política Estadual de Cultura Viva, respeitada a competência do Conselho
Estadual de Cultura indicadas nos artigos 227 e 228 da Constituição
Maranhense, na Lei Estadual nº 10.159, de 24 de novembro de 2014, e Lei
Estadual Nº 10.160, de 24 de novembro de 2014.

Art. 15 Compete ao Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura
Viva:

I - contribuir na construção de estratégias para a implementação
das diretrizes da Política Estadual de Cultura Viva;

II - subsidiar a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, na
elaboração, na avaliação das diretrizes e no acompanhamento do Plano
Setorial de Cultura Viva;

III - analisar os relatórios anuais de gestão do Plano Setorial da
Política Estadual de Cultura Viva;

IV - analisar o plano de metas e investimentos a serem destinados
à Política Estadual de Cultura Viva no ano seguinte, apresentado pela
SECTUR;

V - definir os critérios de inclusão no Cadastro da Política Estadual
de Cultura Viva;

VI - analisar e deliberar sobre as solicitações de inclusão no Cadastro
da Política Estadual de Cultura Viva, atribuindo a chancela aos grupos
culturais que atenderem aos requisitos necessários para tanto;

VII - criar seus Regimentos Internos; e
VIII - indicar, por meio de eleição entre seus pares, seu coordenador.
Art. 16 O Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva será

composto por representantes titulares e suplentes do Poder Público e da
sociedade civil, nomeados pelo Secretário de Estado de Cultura e Turismo,
conforme os segmentos e a forma de escolha indicados a seguir:

I - três representantes do Poder Executivo estadual, indicados
pelo Secretário de Estado da Cultura;

II - três representantes do Poder Executivo federal, indicados pela
Ministra da Cultura;

III - um representante do Poder Legislativo estadual, indicado
pela presidência da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia da Assembleia Legislativa do Maranhão;

IV - dois representantes do Conselho Estadual de Cultura;
V - seis representantes dos Pontos de Cultura, indicados pela

Comissão Estadual de Pontos de Cultura eleita bianualmente no Fórum
Estadual de Pontos de Cultura.

Subseção II
Dos Comitês Gestores Comunitários

Art. 17 Os Comitês Gestores Comunitários são instâncias de
articulação, pactuação e deliberação ligadas a cada Ponto e Pontão de
Cultura, tendo por finalidade promover a gestão democrática da Política
Estadual de Cultura Viva em nível comunitário (territorial e/ou temático).

Art. 18 Os Comitês Gestores Comunitários têm por objetivo o
planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das ações de
cada Ponto e Pontão de Cultura.

Parágrafo Único. No nível comunitário, é a instância máxima de
deliberação de cada Ponto e Pontão de Cultura;

Art. 19 Os Comitês Gestores Comunitários serão compostos por
todos os indivíduos e coletivos (formalizados ou não) que tenham interesse
em participar da gestão do Ponto ou Pontão de Cultura da comunidade em
que está inserido.

§ 1º Os integrantes dos Pontos e Pontões deverão divulgar
amplamente as reuniões dos Comitês Gestores Comunitários aos quais
estão ligados, estimulando a participação irrestrita de suas comunidades;

§ 2º Os Comitês Gestores Comunitários deverão ter reuniões com
periodicidade mínima de 3 (três) meses.

Seção III
Do Órgão Gestor

Art. 20 A Secretaria da Cultura, observados os arts. 227 e 228 da
Constituição do Estado, o art. 10 da Lei n.º 13.159, de 24 de novembro de
2014, e a Lei Estadual Nº 10.160, de 24 de novembro de 2014, é o órgão
gestor da Política Estadual de Cultura Viva.

Art. 21 Compete à Secretaria da Cultura, no âmbito da Política
Estadual de Cultura Viva:

I - coordenar a elaboração, em consonância com o Plano Nacional
de Cultura e do Plano Estadual de Cultura, do Plano Setorial da Política
Estadual de Cultura Viva, submetê-lo à consulta pública e encaminhá-lo
para aprovação da Assembleia Legislativa;

II - apresentar, anualmente, para o Conselho Estadual de Cultura
e para o Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva, relatório de
gestão do Plano Setorial da Política Estadual de Cultura Viva, publicá-lo no
Diário Oficial do Estado e divulgá-lo à sociedade civil;

III - apresentar, anualmente, para o Conselho Estadual de Cultura
e para o Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva, plano de
metas e investimentos a serem destinados à Política Estadual de Cultura
Viva no ano seguinte, publicá-lo no Diário Oficial do Estado e divulgá-lo à
sociedade civil;

IV - gerir os recursos destinados à Política Estadual de Cultura
Viva;

V - gerir o Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva;
VI - colaborar com a inclusão de dados referentes à Política Estadual

de Cultura Viva no Sistema de Informações e Indicadores Culturais; e
VII - outras competências estabelecidas em lei.

CAPÍTULO IV
DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Art. 22 O ingresso no Cadastro da Política Estadual de Cultura
Viva não garante, por si só, o acesso a qualquer recurso público;

Art. 23 Por meio da Secretaria do Estado de Cultura e Turismo
fica autorizada a transferência, de forma direta, de recursos aos grupos
culturais integrantes do Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva,
com a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações da
Política Estadual de Cultura Viva.

§ 1º A Secretaria do Estado da Cultura disporá sobre os critérios
gerais de distribuição e destinação dos recursos, com atenção especial aos
custos diferenciados das regiões do estado, bem como os procedimentos
para atendimento dos beneficiários prioritários definidos no Art. 3º.

§2º A transferência dos recursos de que trata o caput ficará
condicionada ao cumprimento de Termo de Compromisso Cultural que
deverá conter identificação e delimitação das ações a serem financiadas, as
metas, o cronograma de execução físico-financeira e previsão de início e
término da execução das ações ou das fases programadas.

§3º No caso de Pontos e Pontões compostos por grupos de
culturas tradicionais e originárias, poderá ser apresentado Termo de
Compromisso Cultural por meio da oralidade, devendo ser, para tanto,
registrado em meio audiovisual;

§ 4º Sendo ligados ao Sistema Estadual de Cultura, os Pontos e os
Pontões de Cultura, inscritos no Cadastro da Política Estadual de Cultura
Viva ficam dispensados de, ao acessar recursos públicos oriundos da Política
Estadual de Cultura Viva, apresentar certificações ligadas a outras políticas
públicas (como ao Sistema de Educação, de Assistência Social e/ou Saúde),
bem como, ficam dispensados de apresentar certidões de utilidade pública;

§ 5º Os recursos financeiros serão liberados aos grupos culturais
integrantes do Cadastro da Política Estadual de Cultura Viva mediante
depósito em contas correntes específicas abertas e mantidas exclusivamente
para esse fim;
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§ 6º Para repasse de recursos para grupos informais (sem

constituição jurídica), deverão ser indicados responsáveis legais na forma
de pessoa física, desde que a representação seja deliberada em reunião
específica do grupo, sendo apresentada formalmente por meio de ata
assinada pelos demais integrantes do grupo e reconhecida em cartório;

§ 7º Sem prejuízo da fiscalização de competência dos órgãos de
controle interno e externo, a Secretaria Estadual da Cultura regulamentará
as regras de cumprimento do Termo de Compromisso Cultural de que
trata este artigo e os procedimentos operacionais para elaboração e
divulgação das prestações de contas, que serão simplificadas e
fundamentadas na apresentação dos resultados físicos previstos no referido
Termo de Compromisso Cultural;

§ 8º No caso de receberem recursos, os Pontos e Pontões deverão
envolver os Comitês Gestores Comunitários aos quais estão ligados desde
o planejamento das ações. Neste caso, o Comitê Gestor da Política Estadual
de Cultura Viva deverá regulamentar a forma como os Comitês Gestores
Comunitários deverão ser envolvidos (atribuições, periodicidade de reuniões
etc.). A prestação de contas e a avaliação dos resultados deverá levar em
conta fundamentalmente o impacto das ações identificadas pelos Comitês
Gestores Comunitários.

Art. 24 Em editais públicos com recursos oriundos da Secretaria
de Estado de Cultura e Turismo, Lei Estadual de Incentivo a Cultura,
Fundo Estadual de Cultura, deverá ser garantida a priorização de Pontos
de Cultura e Pontões de Cultura chancelados pelo Comitê Gestor da
Política Estadual de Cultura Viva e inscritos no Cadastro da Política Estadual
de Cultura Viva. Esta priorização poderá ser efetuada com a destinação de
cotas e/ou com a atribuição de pontuações específicas para projetos
apresentados por Pontos e/ou Pontões de Cultura.

Art. 25 A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo deverá
apresentar, anualmente, para o Conselho Estadual de Cultura e para o
Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva, no plano de metas e
investimentos a serem destinados à Política Estadual de Cultura Viva no
ano seguinte, o percentual de recursos a serem disponibilizados por meio
do Fundo de Apoio à Cultura.

Art. 26 A Política Estadual de Cultura Viva terá como ações
estruturantes dos Pontos e Pontões de Cultura:

I - residências artísticas que promovam diálogos e apresentações
de artistas e expressões da arte contemporânea com as comunidades
atendidas pelos pontos de cultura comunitária;

II - núcleos culturais que atuam no desenvolvimento de novas
mídias e ferramentas de comunicação compartilhadas e colaborativas;

III - ações que promovam o diálogo e a parceria entre pontos de
cultura e ambientes da educação formal e de ressocialização- escolas,
creches, universidades, unidades de atendimento socioeducativo;

IV - iniciativas de reconhecimento dos saberes e fazeres da tradição
oral do povo brasileiro, em diálogo com a educação formal, mestres e
mestras de tradição oral com reconhecimento político, social e econômico;

V - ações e iniciativas envolvendo novas tecnologias e ferramentas
de comunicação, desenvolvimento de plataformas de produção e difusão
cultural nos ambientes da internet e suportes audiovisuais;

VI - ações de estímulo ao protagonismo juvenil e à difusão de bens
e produtos culturais;

VII - pontos de cultura com ênfase na cultura infantil e lúdica;
VIII - integração entre cultura e saúde, valorizando terapias

alternativas, conhecimentos tradicionais e o desenvolvimento e recuperação
de pessoas e comunidades a partir da cultura e da arte;

IX - integração entre economia e cultura a partir do desenvolvimento
de processos econômicos e criativos em contextos comunitários e solidários;

X - fomento a bibliotecas comunitárias instaladas nos mais diversos
espaços, como locais de trabalho, terminais de transporte público,
associações comunitárias, assentamentos rurais, entre outros;

XI - desenvolvimento de museus em comunidades, recuperando
memória por local de trabalho e sindicatos, moradia ou convivência social
e lazer;

XII – fomento a espaços de inclusão digital ou salas informatizadas
de acesso público, como telecentros, e de acesso aos meios de comunicação
como rádios e TV comunitárias;

XIII - ações e iniciativas culturais voltadas para a participação e
socialização do público idoso;

XIV - ações de fomento aos circos e estímulo à formação de
artistas circenses;

XV - ações de incentivo ao intercâmbio entre Pontos;
XVI - ações de incentivo ao fortalecimento de redes regionais,

estadual, nacional, internacional e temáticas, como encontros, congressos,
seminários, mostras artísticas etc.; e

XVII - outras ações que vierem a ser definidas em regulamentação
pelo órgão gestor da Política Nacional de Cultura Viva.

Art. 27 O Poder Público deverá respeitar o princípio da autonomia
dos Pontos e dos Pontões de Cultura, mesmo nas ocasiões em que estes
estejam acessando recursos públicos.

Art. 28 A Lei Cultura Viva Maranhense está em consonância aos
artigos do referido Sistema Estadual de Cultura.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei busca fortalecer e ampliar a estrutura

transformadora que são os Pontos Cultura, em âmbito estadual e
consolidarmos a estratégia de valorização da diversidade cultural nas
políticas públicas.

O Brasil vive uma nova fase de valorização de suas mais variadas
culturas regionais. Povos quilombolas, comunidades indígenas, grupos de
cultura tradicionais, populares, comunitários, urbanos e rurais, o registro
das tradições orais, foram ganhando espaço.

E os Pontos de Cultura foram e são estratégicos nesta política de
dar voz aos historicamente excluídos, àqueles que sempre estiveram à
margem dos dados oficiais, dos salões nobres, dos teatros acarpetados.

Desejamos facilitar o processo de democratização do acesso aos
recursos públicos e financiamentos, através de editais públicos. No
Maranhão já tivemos esta experiência, que possibilita aporte direto de
recursos para entidades e grupos culturais por meio de editais públicos,
ainda precisamos avançar, prioriza a inclusão dos Pontos e Pontões de
Cultura. É fundamental, neste sentido, simplificar e flexibilizar os convênios
e repasses dos recursos de Estado para entidades e grupos culturais
informais.

É preciso oferecer possibilidades para que o artista possa
desenvolver seu fazer muitas vezes subjetivo de forma mais livre, com
formas viáveis de contrapartida social e econômica.

O Estado tem de alocar recursos de forma direta, com
contrapartidas justas ajudando os mais necessitados e culturalmente
representativos. O programa Cultura Viva Maranhense, que estamos
propondo em forma de Projeto de Lei, precisa ser consolidado como uma
política permanente, que afirme o processo cultural e que contemple a
riqueza e diversidade das nossas manifestações artísticas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 138 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade de calibrador de
pneus em postos de combustíveis e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:

Art. 1º - Os proprietários de postos de combustíveis ficam
obrigados a manterem, em suas instalações, equipamento de calibragem de
pneus em perfeito funcionamento.

Art. 2º - O equipamento de calibragem de pneu deve estar
disponível em local visível, de fácil acesso e seu uso deve ser gratuito.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores
implicará na imposição das seguintes sanções administrativas:

I - advertência;
II - multa.
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Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas

mediante procedimento administrativo pelo órgão administrativo de
proteção ao consumidor no âmbito de sua atribuição.

Art. 4º - A advertência será aplicada pela inobservância das
disposições desta lei e antecederá a aplicação da multa.

Art. 5º - A pena de multa será aplicada sempre que o
estabelecimento, advertido pelo órgão administrativo competente, deixar
de sanar as irregularidades no prazo de 30 (trinta) dias, revertendo para o
Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor.

Parágrafo único. A multa será fixada no valor de um quarto do
salário mínimo vigente, devendo ser dobrada a cada reincidência.

Art. 6º - Os estabelecimentos previstos no art. 1º terão o prazo de
03 (três) meses para se adequarem às disposições desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de junho de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Estudo realizado pela Universidade de Brasília apontou ser
frequente encontrar calibradores de ar desregulados nos postos de
combustíveis. Por outro lado, o efeito de calibragens incorretas incluiria
maior desgaste dos pneus, maior consumo de combustível – com
subsequentes efeitos deletérios sobre o meio ambiente –, e até mesmo,
menor confiabilidade dos pneus em situações extremas, o que
comprometeria a segurança dos passageiros do veículo.

Inicialmente, registre-se que a manutenção da calibragem adequada
dos pneus é importante medida de segurança dos passageiros e conservação
do veículo. Para se ter uma ideia, desde 2008 nos Estados Unidos, e desde
2012 na Europa, os veículos novos saem de fábrica com dispositivo de
alerta de pressão baixa dos pneus.

Neste sentido concluem pesquisadores da Universidade de Brasília
(UnB), ao mencionarem o exemplo de um carro popular que circule por
três anos com uma pressão abaixo da ideal, o que poderia ensejar um
prejuízo aproximado de R$ 4 mil reais. Levando-se em conta que um pneu
rode 60 mil quilômetros; se não calibrado adequadamente, o pneu não
passaria de 40 mil.

Outra importante consequência é o aumento de até 10% do
consumo de combustível pelos veículos com pneus descalibrados,
ocasionando um incremento desnecessário na emissão de gases derivados
da queima de combustíveis fósseis. Preocupante, outrossim, é a constatação
de que mesmo que determinado proprietário do veículo siga as
recomendações de verificar constantemente a calibragem de seus pneus em
um posto de sua confiança, ainda assim poderá estar trafegando com estes
acima ou abaixo da pressão correta. Isto porque, também concluiu estudo
da UnB, é bastante comum os equipamentos calibradores dos postos de
combustíveis estarem desregulados.

Como se sabe, trata-se de serviço opcional e Como se sabe, trata-
se de serviço opcional e gratuito oferecido pelos postos de combustíveis;
porém, se for oferecido pelo empresário à sociedade, deve ser prestado
com qualidade e respeito ao consumidor.

Disante do exposto, pedimos a aprovação do presente projeto de
lei que trará muitos benefícios para a sociedade maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 139 / 17

Altera a redação da Lei N° 8.913 de 23 de dezembro
de 2008. “Institui no âmbito da Administração Pública
Estadual o título “Capital Cultural Maranhense”, e
dá outras providências.

Art. 1º. A Lei nº 8.913, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído no âmbito da Administração Pública
Estadual o título “Capital Cultural Maranhense”, a ser conferido,

anualmente, pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo ao
município escolhido pelo Conselho Estadual de Cultura.
(...)................................
Art. 3º Qualquer município maranhense pode pleitear sua
candidatura à concessão do título “Capital Cultural
Maranhense”, mediante a apresentação de um projeto cultural
à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.
(...)................................
Art. 4º Ao longo do ano em que o município detiver o título de
“Capital Cultural Maranhense”, o Estado, através da Secretaria
de Estado de Cultura e Turismo, implementará um circuito de
palestras, fóruns e debates entre os artistas locais e estaduais,
bem como implementará oficinas com o intuito de difundir
novas técnicas de aperfeiçoamento da gestão cultural e das
linguagens artísticas.
Art. 5º A Secretaria de Cultura do Município, com o apoio da
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, criará a Semana de
Arte e Cultura do Município, tendo como objetivo tornar público
os trabalhos dos artistas locais.
Art. 6º A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, através da
Superintendência de Ação e Difusão Cultural, envidará esforços
no sentido de catalogar e registrar todos os artistas locais,
classificados em suas respectivas categorias.
 (...)................................
Art. 8º Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo, autorizado a:
(...)................................
Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão à conta de créditos orçamentários próprios da Secretaria
de Estado de Cultura e Turismo.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de junho de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei busca atualizar, propondo alterações na
redação de alguns artigos da Lei N° 8.913 de 23 de dezembro de 2008, que
“Institui no âmbito da Administração Pública Estadual o título “Capital
Cultural Maranhense”, e dá outras providências.

Visando acelerar o processo da implantação da referida estadual
que se encontra há quase uma década sem ser implantada em nosso Estado.

Desejando interiorizar as ações governamental sobretudo no
contexto cultural, pedimos aos ilustres pares, à aprovação do referido
Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 430 / 17
 
Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a

Mesa, seja encaminhado ofício ao Presidente da Câmara Federal, Deputado
Rodrigo Maia, bem como aos membros das Bancadas Maranhenses na
Câmara e no Senado Federal, manifestando o apoio desta Casa Legislativa
no sentido da aprovação do projeto de lei complementar nº 199/2015, de
autoria do Senador Flexa Ribeiro Ribeiro, que dispõe sobre o procedimento
para criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município,
nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.

Ressaltamos a importância da criação de novos municípios,
atendidas as exigências legais e constitucionais, principalmente no Estado
do Maranhão, considerando sua imensa área territorial onde existem
povoados em condições de serem emancipados, o que pode ser considerado
de grande importância para o desenvolvimento do nosso Estado.
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Portanto, contamos com o apoio da Câmara Federal na aprovação

do mencionado projeto de lei complementar, atendendo, desta forma ao
anseio da população maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de Junho de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.06.17
EM: 06.06.17

REQUERIMENTO Nº 431 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando a urgente
destinação de recursos para Prefeitura de São Luís, com o objetivo de
evitar o colapso na área da Saúde da capital maranhense.

A referida solicitação tem sua urgência baseada no anúncio do
corte mensal de R$ 2 milhões do orçamento da pasta municipal de Saúde
a partir de 1° de junho do corrente ano.

Reitera-se, portanto, que o apoio do Governo do Estado à
Prefeitura de São Luís é de extrema importância, uma vez que o corte no
orçamento da Saúde municipal compromete a capacidade no atendimento
das unidades e a população não pode ser mais uma vez penalizada, já que
se trata de um direito primordial assegurado a todos os cidadãos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 06 DE JUNHO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.06.17
EM: 06.06.17

INDICAÇÃO N° 719 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos
Lula, para que em caráter de urgência, proceda com a disponibilização de
01 (uma) ambulância para o município de Paraibano, neste Estado.

A Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito à saúde,
prevê, in verbis:”art. 6º(...) como direitos sociais fundamentais a educação,
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância”.

O município de Paraibano, distante cerca de 511 km da capital do
Estado do Maranhão, mesmo possuindo uma grande quantidade de
moradores, aproximadamente 21.008 pessoas (censo 2016), padece de
alguns problemas de infraestrutura, destacando-se o serviço de saúde que
é oferecido na localidade.

Isto pois o município conta apenas com uma única ambulância
para atendimento e transporte, tanto para a sede quanto para a zona rural,
para suprir as demandas de atendimento público de saúde, afora a
necessidade de deslocamento para outros municípios, razão pela qual, por
vezes, não está apta ao atendimento, constituindo grave problema aos
moradores da região.

Nesse aspecto, e atendendo à um preceito constitucional, é que se
justifica a presente demanda, com a disponibilização de 01 (uma)
ambulância, visando tratamento de saúde ou de urgência médica, para
deslocamento na região, através de um transporte seguro, eficaz e digno à
sua população, uma vez que o referido município não dispõe de recursos
suficientes para a sua aquisição.

Vale mencionar que além de transporte, com a aquisição de
equipamentos como o desfibrilador, a ambulância pode servir de
estabilização de vida tornando um Centro de Tratamento e Terapia Intensiva
(CTI) móvel, possibilitando o atendimento imediato a qualquer tipo de
emergência médica.

Desta forma, a fim de viabilizar o oferecimento de um atendimento
de saúde digno àquela população, dando suporte e melhor atendimento,
assegurando o direito social de acesso à saúde para todos, torna-se
indubitável a disponibilização de uma ambulância, justificando assim a
presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 09 de março de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STENIO REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Obrigado, Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras,
Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem.
Senhor Presidente, nesta manhã de terça-feira, eu queria aqui levantar um
assunto que já foi debatido nesta Casa, ao longo de muitos e muitos anos,
e surgiu resultado positivo, ainda antes de entrar nesta Casa como deputado
estadual, quando foram criados os municípios no Estado do Maranhão, 81
municípios foram criados no ano de 1996 e eu cheguei nesta Casa, em
1998, e, até agora, graças a Deus, estou. E agora já foi levantada várias e
várias vezes essa polêmica, mas o momento que vem atravessando o país,
nós todos temos conhecimento das dificuldades, do que o país vem
passando tanto eleitoral como financeiro, estamos vendo o que está
acontecendo nas esferas, principalmente federal. Mas o que me traz aqui,
eu fui recebido Comissão da Criação de Novos Municípios do Estado do
Maranhão. E eu queria fazer um pequeno relato, queria a atenção das
senhoras e os senhores deputados, para esse pronunciamento. Foi aprovado
um Projeto de Lei Complementar no Senado, nº 199/2015, ainda no ano de
2015, que regula a criação, incorporação, fusão e desmembramento de
municípios. O Projeto irá à apreciação da Câmara Federal e, aprovado
pelos deputados, será encaminhado à sanção presidencial. E já existe um
acordo, uma conversa, uma preliminar nesse sentido. O autor da proposição
é o Senador Flexa Ribeiro, que disse que o projeto estabelece critérios
rígidos para a criação de municípios e atende os interesses de muitos
distritos que reivindicam estas emancipações e aqui no Maranhão tem
bastante. Uma das alegações para a aprovação do mesmo é que a proposta
não libera, mas apenas organiza a criação de novos municípios, considerando
a existência de distritos ou povoados com localização distantes das suas
sedes, dos seus municípios, sem oferta de serviços públicos. Quer dizer,
os povoados distantes deixam de acontecer a coisa pública, por falta até de
recurso, Deputado Cabo Campos. Conforme foi amplamente discutido, o
projeto de lei complementar reúne critérios de viabilidade, exigência de
população mínima e regras para a apresentação de propostas de fusão
ou desmembramento de municípios, as assembleias estaduais e da
realização do plebiscito para consulta à população interessada, que é a
população dos seus respectivos povoados ou distritos. O ponto de partida
para a criação de novos municípios, de acordo com o texto, será a
apresentação do requerimento à Assembleia Legislativa, no caso, a nossa
Assembleia do Maranhão. Apoiado 20% do eleitorado da área alvo de
emancipação ou desmembramento, ou 3% os eleitores de cada um dos
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municípios com pretensões ou fusão e incorporação. Também terão de ser
feitos estudos de viabilidade municipal. Estudo esse que é a criação de
novos municípios, que também dependem do alcance de um contingente
populacional mínimo. Assim, depois de fundido ou dividido, sua população
será igual ou a superior a seis mil habitantes nas regiões Norte, Centro-
Oeste, e 12 mil habitantes no Nordeste, e 20 mil na região Sul e Sudeste.
Mas estão trabalhando também nessa modificação, porque o Nordeste
não pode ter uma população menor do que a região Norte e Centro-Oeste,
para que seja uma população mínima de, em vez de 12 mil habitantes, que
seja de seis mil habitantes. Em vista disso, apresentamos um requerimento
lido, hoje, nesta Casa, solicitando o apoio da Bancada Maranhense da
Câmara Federal, no sentido da aprovação do projeto de lei complementar
em epígrafe, pois entendemos a necessidade da criação de novos municípios,
Deputado Vinícius Louro, porque, na oportunidade, queremos que o Estado
do Maranhão não fique atrás dos outros Estados. Nós temos aqui como,
por exemplo, o Estado de Minas Gerais que possui 853 municípios, São
Paulo possui 645 municípios, o Rio Grande do Sul 496 municípios, a
Bahia com 417 municípios, o Goiás com 246 municípios, o nosso vizinho
aqui, Estado do Piauí, que é um estado territorial, geograficamente, é a
metade do Maranhão, mas tem mais municípios do que o Maranhão, 224
municípios. A Paraíba com 223 municípios. E nós, o Maranhão, só tem
217 municípios. Atualmente, o Estado do Maranhão tem um número
pequeno, considerando a sua extensão territorial. E ainda existem povoados
com condições  de ser emancipados.  Ressaltamos a oportunidade que o
movimento para emancipação dos municípios do Maranhão, na pessoa do
seu presidente, o senhor Augusto César, que vem trabalhando
constantemente, diuturnamente, ao longo de muitos anos, para que venha
acontecer, está indo a Brasília junto com outros membros para se reunir
com os deputados federais da Bancada do Maranhão junto com outros
estados brasileiros que irão reunir com suas Bancadas, ir até o Presidente
da República, para que nós possamos viabilizar condições de criação de
novos municípios. E nós, Senhor Presidente, temos conhecimento do
Maranhão o tanto que mudou a vida da população dos novos municípios.
Hoje temos exemplos de municípios que foram emancipados em 96. Se
nós formos comparar o crescimento dele ao longo desses 21 anos de
emancipação, se for olhar o crescimento, nós compararmos com município
mãe, ele cresceu muito mais, desenvolveu muito mais ainda. E nós temos
aqui exemplo de povoados ou distritos, Deputado Wellington do Curso,
que têm condições de serem emancipados. São vários, são em um projeto
de 40, já com 32 aprovados na Assembleia. Eu não vou longe, lá na minha
cidade de Barra do Corda tem dois povoados que preenchem todos os
requisitos  para emancipação. É o povoado de Santa Vitória e Ipiranga. E
no vizinho município de Grajaú, tem o Alto Brasil. Então só em Barra do
Corda,  tem  Santa  Vitória, tem Ipiranga e tem ali em Grajaú,  que é vizinho,
Alto Brasil, na região Central do  Maranhão. Mas  tem muitos outros,  tem
outros:  Bacabal  tem  Brejinho; Itapecuru tem Palmares;  Brejo tem
Palestina; Codó, Cajazeiras; Caxias, Nazaré do Bruno;  Tuntum, tem o
Belém do Maranhão em Tuntum; São Domingos, o Baixão Grande, que já
parece  até  uma  cidade,  São Domingos, Baixão Grande;  Vitória  do
Mearim tem o Coque;  Penalva  tem o Jacaré; Zé  Doca  tem o povoado
com o nome  que  leva  o nome  do saudoso ex  Presidente  Deputado João
Evangelista;  Santa Luzia  do Tide de Santo Onofre,  Santa Luzia  do Tide
também  tem  a Faísa,  que preenche  todos os  requisitos;  Mirador  tem
os Cocos também;  Açailândia, interior de Bacabal.  E por aí são muitos
povoados ou  distritos  que preenchem todos os  requisitos  para  se
tornarem independentes,  se tornarem emancipados, se tornarem uma
cidade, tornarem   independente  assim com o crescimento. Porque  só
assim nós podemos, Deputado Edilázio Júnior, ver o desenvolvimento
chegar nesse  município,  porque  passa  a caminhar  com   as pernas
próprias, passa  a ter  arrecadação própria.  E nós temos como vários
exemplos, têm muitos exemplos de municípios que foram criados em 96,
que, como já disse aqui anteriormente, se formos comparar com o município
mãe, ele se desenvolveu muito mais. Então vamos levantar esta causa a
partir desse momento com a ida desta comissão a Brasília, conversar com
a nossa bancada federal, com o Presidente da República, para que nós
possamos trabalhar e ver a viabilidade de criar novos municípios, porque
só tem esse ano para criar. O próximo ano é ano de eleições e em ano de
eleições não se criam novos municípios. Mas dá tempo de nós trabalharmos

no sentido de fazer o plebiscito, trabalhar e criar esses municípios, para
que nas próximas eleições já possam ser municípios independentes,
caminhando com suas próprias pernas. Peço aqui o apoio desta Casa para
que nós possamos levantar mais uma vez essa questão e levar ao
conhecimento de todos os maranhenses que é o melhor para o
desenvolvimento do Maranhão nesse momento a criação de novos
municípios, que é o contrário do que algumas pessoas falam criar município
é dividir a pobreza, não, pelo contrário, criar municípios é dividir os
recursos e as ações, e trazer mais recursos da repatriação, recursos do
Governo Federal, do FUNDEB, recursos da saúde, para que os municípios
possam desenvolver, crescer e caminhar com suas próprias pernas. Temos
exemplos, como eu disse aqui, em outros estados, o Estado do Maranhão
é um dos estados que têm mais municípios, é o Estado territorial grande,
geograficamente, com poucos municípios, e vamos equiparar o outros
estados da Federação, para que nós possamos desenvolver o Estado do
Maranhão também, por meio da criação dos novos municípios.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão, galeria. Senhor Presidente, eu gostaria, em
primeiro lugar, justificar minha ausência ontem, estive participando da
solenidade de abertura dos jogos escolares do município de Coroatá, na
tarde de ontem, e, infelizmente, coincidiu com o horário da Sessão, e não
foi possível comparecer e, desde já, também justifico as minhas ausências,
nas próximas sessões, em razão de problema de saúde na família e farei
isso, inclusive com  requerimento próprio e com atestado médico habilitado.
Senhor Presidente, eu queria me reportar a uma questão de extrema
relevância, na ilha de São Luís. No próximo sábado, nós vamos ter o
anúncio da 2ª etapa das obras na região do Parque Vitória. Já tivemos a 1ª
etapa dessas obras, que foi a Estrada da Vitória, uma estrada que liga a Rei
de França à Estrada da Maioba, que ainda precisa de alguns procedimentos
finais. Mas já será entregue oficialmente nesse sábado. E, no mesmo Ato,
com a presença do Governador Flávio Dino e do Secretário de Obras,
Clayton Noleto, será anunciada a 2ª etapa das obras na região do Parque
Vitória. Quero dizer que é de extrema relevância, porque acompanhamos a
luta das comunidades daquela região, que são mais ou menos 13 bairros
que abrangem aquela região com mais de 50 mil habitantes. É maior do que
grande parte dos municípios maranhenses e se situa no município de São
José de Ribamar. É uma área de fronteira entre Ribamar, São Luís e Paço do
Lumiar. E é, sem dúvida, uma das áreas mais abandonadas da Ilha de São
Luís. Quem conhece aquela região como eu sabe o que eu estou dizendo. O
serviço de transporte de coleta de lixo, uma ambulância, uma viatura da
Polícia, nada consegue circular na região do Parque Vitória, porque as
estradas, as ruas são completamente inviáveis, essa é a realidade. Inclusive
já foi objeto de diversas manifestações populares, porque a própria
comunidade tomou iniciativa fazendo diversos protestos. Mas, graças à
ação do Governo Flávio Dino em parceria com a Prefeitura de São José de
Ribamar. Essa realidade começa a ser transformada, começa a ser modificada.
E eu queria fazer esse registro desse ato importante, desse evento importante
que será no próximo sábado, lá na Praça da Juventude, do Parque Vitória,
com a presença do Governador Flávio Dino, de toda a sua equipe, o
anúncio da 2ª etapa das obras da região do Parque Vitória. Nós vamos
acompanhar cada milímetro dessas obras, porque queremos que seja uma
obra de qualidade e que atenda as demandas da população daquela região.
Nós sabemos que a demanda é tão grande que talvez, nessa 2ª etapa, o
Governo não dê conta em conjunto, na parceria com a Prefeitura de atender
toda aquela região. É possível que não consiga. E por essa razão nós
realizamos uma audiência popular e ali fizemos um levantamento com as
próprias lideranças da região e a população dos bairros, definindo as
prioridades. Nós estamos fazendo a entrega dessas prioridades ao Governo
e à Prefeitura esperando que as prioridades apontadas pela própria
comunidade possam ser atendidas nessa 2ª etapa das obras naquela região.
Eu sei que o Mais Asfalto é um programa exitoso e é um programa esperado
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em muitos bairros e muitos municípios no Estado do Maranhão. Também
sabemos que a obrigação primeira de fazer o asfaltamento e a recuperação
asfáltica das áreas urbanas não é do Governo do Estado, pertence às
Prefeituras. Mas o Governo tem sido parceiro das Prefeituras. E nesse
momento de dificuldade tem estendido a mão, ajudando atenuar o impacto
dessa situação calamitosa das ruas, dos bairros, seja em São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa ou em qualquer município do Estado
do Maranhão. Portanto, mais uma vez, parabenizo o Governador Flávio
Dino, por essa sensibilidade, juntamente com sua equipe, de levar essa
ação tão importante a toda nossa população, que é o Mais Asfalto. E a 2ª
etapa na região do Parque Vitória já vai começar a partir de sábado, e nós
estaremos lá prestigiando este evento. Senhor Presidente, eram essas minhas
palavras. Muito obrigado pela atenção.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria, os
que acompanham esta Sessão, a todos em todo o Estado do Maranhão
nosso cordial bom dia. Senhor Presidente, é só para destacar algumas
agendas que nós tivemos. Inclusive uma delas representando esta Casa na
região Sul do Estado, no município de Sambaíba. Senhor Presidente, só
questão de Ordem, pedir, Senhor Presidente, só pedir a devida atenção do
plenário. Senhor Presidente, só para zerar o tempo aí, a questão da atenção
da Mesa, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Agradeço a atenção
de V. Exa. Só para destacar que nós, representando esta Casa, estivemos
no município de Sambaíba no sul do Estado. Destacando, inclusive, que o
município de Sambaíba é o terceiro município em produção de grãos do
Estado do Maranhão, gera ICMS para o Estado, gera desenvolvimento,
mas o próprio município precisa dar atenção por parte do Estado. E essa
atenção começou a ser dada na construção de uma ponte que nós tivemos
oportunidade. Junto com o prefeito Santana, vereadores, lideranças do
município, nós estivemos no local onde está sendo construído uma ponte
que vai ligar o município  à região produtora de grãos. Isso significa dizer
que o Estado do Maranhão vai poder escoar a sua produção de forma mais
célere, vai facilitar o escoamento da riqueza do Estado do Maranhão e vai
gerar ainda mais riqueza para o Maranhão. Então Sambaíba está se
destacando pela produção de grãos no Estado. O prefeito Santana já tem
feito um grande trabalho, inclusive, várias obras com recursos próprios.
Tivemos oportunidade de percorrer o município, conhecer a realidade e lá
nos comprometemos em trazer para esta Casa a construção da ponte que
está em execução, mas precisamos de celeridade. O Maranhão já esperou
muito, a região sul do Estado também da mesma forma. É uma dívida que
nós precisamos resgatar com o sul do Estado. Essa ponte vai ajudar a
desenvolver a região sul do Estado. E nós queremos isso, que haja a
participação do Estado nas políticas de investimento, de infraestrutura
que facilite realmente o escoamento na produção agrícola do Estado. E
nesse sentido, ao ir in loco conhecer, essa realidade e outras, por exemplo,
dentro das necessidades do município, ver que o município tem dado a sua
contribuição para o Maranhão, mas que a contrapartida do Estado ainda
não é a suficiente, nós tivemos a oportunidade de percorrer ruas que
precisam do Mais Asfalto. E aqui eu vou fazer essa demanda, essa solicitação
do mais asfalto para o município de Sambaíba, a pedido do prefeito Santana,
como também na questão do projeto de água. Nós precisamos levar água
para o interior do Maranhão. Claro que a capital também precisa ser
abastecida. Nós temos várias problemáticas. E nós, desde 2015, pedimos
uma política de apoio, de investimento para o Maranhão e conseguimos
através da política Água para Todos, que o Governo implantou, que as
prefeituras participaram. E o município de Sambaíba tem varias inscrições
de projetos para poder levar água à comunidade daquele município. Tive a

oportunidade de conhecer, inclusive, uma unidade que já está pronta da
CAEMA. Falta apenas a manutenção da bomba necessária para dar vasão
e, assim, abastecer parte do município. E nós aqui também vamos
desenvolver uma iniciativa no sentido de poder provocar o presidente da
CAEMA, o senhor Davi Teles, para que ele possa de pronto, de imediato,
fazer uma intervenção naquele município no sentido de poder equacionar
uma problemática que já vem, já perdura alguns anos, que é a falta de
abastecimento de água na sede do município de Sambaíba. Mas, Senhor
Presidente, entre outras questões que nós também tivemos a oportunidade
de conhecer, nós vamos transformar todas em proposições. Inclusive me
comprometi com o prefeito Santana e aqui também vou me comprometer
com todos nesse pronunciamento. Nós estamos destinando, através de
uma emenda individual, uma ambulância para o município. Estou aqui já
com o ofício. Vamos protocolar, solicitando para que o Governo, de forma
direta, possa entregar uma ambulância para o município, porque eu vi a
necessidade do Dr. Santana, que é prefeito do município, é médico, nos
cobrou. Infelizmente o município não tem uma ambulância para fazer  os
atendimentos necessários para a saúde do município. E, claro, como
município que tem gerado desenvolvimento para o Estado, acho que as
contrapartidas, Deputado Edilázio, tem que ser imediata. Vossa excelência
também apoia aquele município, apoia aquela região. Então nós precisamos
unir forças para poder ajudar o Estado do Maranhão. E, nesse sentido,
Senhor Presidente, nós estivemos no município de Simbaíba, cumprindo
essa agenda nesta Casa. Eu quero aqui prestar contas com Vossas
Excelências, agradecer porque participamos de uma política do Governo
de cidadania, que é a Caravana de Todos, na oportunidade, com o Secretário
adjunto Adjailson da Agricultura, da Sagrima. Nós tivemos de participar
junto com eles, junto com o prefeito, vereadores e lideranças dos municípios
e acompanhando as ações do Estado. Mas, só para finalizar, Senhor
Presidente, considerando que nós também tivemos a oportunidade de ir ao
município de Paraibano. Lá em Paraibano, nós estivemos com o prefeito
Zé Hélio, visitamos uma escola que precisa de reforma. E me comprometi
com aquele município também da mesma forma. Queremos destinar
emendas para a reforma da escola, Deputado Wellington, como também
vamos destinar emenda para calçamento das ruas daquele município. Então
o nosso objetivo é contribuir com os municípios maranhenses que ajudam
a desenvolver este Estado, que são o Estado, porque os municípios, o
somatório realmente é esse grande conjunto que é no seu bojo esta
representação deste Estado. Então nós, mais uma vez, prestamos contas
da nossa atuação parlamentar. E, claro, entre outras proposições, vamos
ter a oportunidade de falar mais sobre a nossa agenda e também o que nós
temos feito para o desenvolvimento do Maranhão. Muito obrigado a
todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem
aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria,
sejam muito bem vindo a esta casa. Telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, quando eu imaginava que
as coisas não pudessem ficar piores em São Luís, o prefeito me surpreende
Deputado Sousa Neto. O prefeito anunciou que agora, a partir do dia 01 de
junho, haverá um corte de dois milhões na área da saúde. Senhores, vocês
que estão na galeria, que conhecem as pessoas que procuram o serviço
público, sabem que hoje a realidade dos familiares que têm pacientes a
serem atendidos nas Unidades de Saúde da capital é que se a pessoa não
tiver o dinheiro para comprar o algodão, o soro fisiológico, a luva e até as
seringas, essa pessoa não é atendida na Unidade de Saúde de São Luís. Isso
quem está dizendo não sou eu. Isso quem diz são as milhares de pessoas
que encontro nas ruas por onde passo. Mas, ainda assim, o prefeito achou
por bem baixar um decreto cortando dois milhões de reais por mês na área
da saúde. Ora, senhores deputados, governar é eleger prioridade, e a saúde
tem que estar em primeiro lugar. Só que para o prefeito de São Luís é em
primeiro lugar para cortar. O primeiro lugar que ele encontrou para cortar
recurso foi na saúde de São Luís. Mas eu não vim a esta tribuna hoje só
criticar o prefeito de São Luís, não vim dizer a ele que ele está errado em
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fazer isso, que é um ato desumano, que é verdadeiramente um crime.
Porque se você chegar agora, como vi em algumas reportagens em Unidades
de Saúde do município que só tem um médico de plantão, os médicos estão
se negando a prestarem um plantão sob pena de serem responsabilizados
por alguma morte ou a falta de atendimento que possa acontecer. Eu vim,
senhores, fazer um apelo ao Governador do Estado Flávio Dino. O mesmo
que sempre postou várias fotos dizendo que é o grande parceiro do Prefeito
de São Luís. Dizer para o Governador para ele gastar um pouco menos em
propaganda na televisão. O Governo do Estado, senhores, gasta milhões
por mês em propaganda na televisão. Será que ele não pode tirar dois
milhões para ajudar o Município de São Luís e evitar que nós tenhamos
pessoas morrendo nas filas do Socorrão, das unidades mistas e dos postos
de saúde como está acontecendo? E é por isso, Senhor Presidente, que
apresentei um requerimento, que será apreciado amanhã, Deputado Sousa
Neto, para que seja encaminhada uma solicitação ao Governo do Estado,
ao Governador Flávio Dino, Deputada Nina Melo, para que ele contribua
com a saúde do Município de São Luís. Não é justo ver um Governo
gastando milhões em propaganda e deixando a população da capital do
Estado morrer pela incompetência administrativa do Prefeito Edivaldo
Holanda Júnior, que, diga-se de passagem, apareceu na semana passada e
eu não sei se já não está sumido de novo. Porque era ao primeiro que
deveria ir dar explicações, por que está cortando o dinheiro da saúde e não
corta dinheiro de outras áreas do município que a gente sabe que está
sobrando dinheiro? Portanto, senhores deputados, eu tenho certeza,
Deputada Nina Melo, que esta Casa aprovará o requerimento encaminhado
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, para que
ele também não seja desumano em relação à saúde da capital. E pelo que eu
ando vendo, anda sobrando dinheiro na saúde do Estado, se está sobrando,
não custa ele destinar dois milhões para a capital, no que diz respeito a
essa situação de calamidade que foi instalada pelo Prefeito de São Luís.
Afinal de contas, senhores, vocês lembram ou não os dois dizendo que
eram os grandes parceiros do mundo? E aí eu pergunto: cadê a parceria
entre o governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo Holanda?  Será que
ficou só no ano passado, não vai servir agora para ajudar a salvar as vidas
das pessoas que estão morrendo pela falta de atendimento médico, não,
senhores, isso aqui nós não vamos aceitar não, é por isso, deputado Sousa
Neto, que apresentei este requerimento hoje que já foi lido e estará na
Ordem do Dia de amanhã e que diz o seguinte: Na forma regimental,
requeiro  a V. Exa.  que depois de ouvido o plenário seja encaminhado oficio
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, solicitando urgente destinação de recursos para a Prefeitura de São
Luís com o objetivo  de evitar o colapso na área da saúde da capital
maranhense. E quem fala em colapso não sou eu, senhores, quem fala em
colapso são aqueles que trabalham diariamente tirando o dinheiro do bolso
para poder atender aqueles que procuram os Socorrões, as Unidades Mistas,
os postos de saúde da nossa capital. Fica, portanto, Senhor Presidente, a
certeza de que teremos esse requerimento aprovado amanhã, deputada
Nina Melo, para que o governador do Estado possa urgentemente destinar
recursos à Prefeitura de São Luís para evitar a situação de calamidade em
que se encontra a saúde da nossa capital. Era o que tinha a relatar, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputados, deputadas, imprensa,
eu queria saudar a galeria, os taxistas, os motoristas de UBER, aqui
presentes.  Eu queria, Senhor Presidente, apenas esclarecer para as categorias
que estão aqui na galeria, tantos os taxistas como os motoristas de UBER,
para que vocês possam entender o que está acontecendo, agora eu sou o
último orador inscrito, então nós vamos encerrar o Pequeno Expediente,
vamos passar agora para a Ordem do Dia. O que vem a ser a Ordem do
Dia? São as votações. Para que possa ser votado qualquer Projeto de Lei
Ordinária, nós precisamos ter 22 parlamentares presentes e pelo que nós
podemos ver no painel, só temos 18 parlamentares presentes. Então, creio
eu que, mais uma vez, não será votado o Projeto de Lei, de minha autoria,

que vocês estão aqui para acompanhar essa votação. Quero, desde já,
também esclarecer que farei uma viagem com boa parte de colegas
deputados, uma reunião do Colégio de Deputados Estaduais do Brasil,
será uma viagem oficial, viajarei amanhã e na quinta-feira, eu não estarei
aqui presente. Então, creio eu que só será votado esse projeto, na próxima
terça-feira, porque segunda-feira também geralmente não tem quórum
regimental. Então, já fica aqui este esclarecimento para vocês, porque eu
não acredito que seja votado o projeto hoje e durante o resto desta semana
também ele não será votado. E o que eu também peço aos colegas, é que
nós quando vamos atrás dos votos, que corremos em nossa campanha, o
que os nossos leitores esperam de nós parlamentares é que nós tenhamos
posição, parlamentar não pode ser covarde, parlamentar tem que abraçar a
causa e a ideologia que acredita, eu estou aqui porque eu acredito em mais
uma alternativa do transporte para a população e para o consumidor, por
isso eu estou a defendendo a legalização do UBER, aqueles que também
defendem ou não defendem que têm aqui que mostrar a cara e não se
esconder e fugir para não votar e não dar quórum para votação. Nossos
eleitores esperam de nós posição, então quem é a favor que vote a favor,
quem é contrário que vote ao contrário, cada um faz o seu juízo, tem o seu
arbítrio de votar o que é melhor para o nosso Estado, o que nós não
podemos é nos acovardar e não vir para Sessão na hora da votação de
Projetos, meu muito obrigado e fiquem com Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, ainda faltam dezessete minutos
para Ordem do Dia, tem dois oradores inscritos e estão faltando apenas
quatro Deputados para completar o quórum mínimo, creio eu que nós
tenhamos ainda condições de completar o quórum e apreciar o Projeto de
Lei. Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes, em seguida
o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhor presidente Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, galeria, cumprimentar todos os presentes na galeria, Sistema
de Comunicação da TV Assembleia.  Senhor presidente, eu trago na verdade
uma pauta diferente do que a gente está discutindo aqui, mas importante
para  a região Leste  do Estado, que é a situação  dos  menores  infratores
daquela  região.   Infelizmente, a política anterior do Estado centralizava
todos os seus serviços na capital e isso vem acumulando décadas e décadas
de prejuízo para todos nós maranhenses.   Por isso, nós estamos
apresentando a Indicação aqui à Assembleia Legislativa que já tivemos
contato com o governador Flávio Dino para que a gente possa construir
uma Unidade da FUNAC, na região leste, para que a gente possa diminuir
essa distância e que possa o Judiciário cumprir, fazer com que a juventude
infratora cumpra essas medidas socioeducativas na Região Leste, porque
sofre a família que traz esses menores infratores para São Luís, desgasta o
Governo do Estado no sentido da superlotação dessas unidades, e sobretudo
também, sobrecarrega o Poder Judiciário no que diz desrespeito a medida
da cobrança das medidas socioeducativas. Por isso, nós estamos fazendo
essa indicação, para que o Governador Flávio Dino construa essa unidade
na Região Leste, já tivemos uma conversa com o prefeito Luciano Leitoa,
para que possa ver a possibilidade de uma doação de um terreno, para ser
construída essa unidade. O município de Timon já recebeu nos últimos
dias, está recebendo, vai inaugurar agora, recente a unidade de semiliberdade,
que ajuda, mas não resolve o problema. Tenho conversado constantemente
com o Judiciário, o doutor Simeão, que é da Vara da Infância e os promotores
Fernando Evelin que assumiu agora; o anterior, o promotor Eduardo Borges,
para que a gente possa ter uma unidade dessas na região. Provavelmente
vai ser sediada no município de Timon, mas para atender toda Região
Leste do Estado, por conta da dificuldade e talvez nem consiga atender
toda a demanda da região, porque infelizmente no município de Timon,
nós teremos praticamente umas quatro ou cinco dezenas da juventude
infratora, que por um lado tem essa dificuldade de cumprir essas medidas,
mas por outro lado também, de certo modo, não traz a segurança e a
tranquilidade para a sociedade. Que tendo em vista que vários crimes são
cometidos por menores e que, às vezes, esses próprios menores são
utilizados por traficantes, são utilizados por mentores do crime organizados
para sair às vezes e se esconder na lei. Então, com a unidade dessas, o
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Poder Judiciário vai cumprir essas medidas e a sociedade também vai
ganhar porque vai ter ali, que essa juventude infratora cumpra suas medidas
de privação da liberdade. E esse expediente eu queria que encaminhasse
para  o Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, o Dr.
Francisco Gonçalves, a Diretora da FUNAC,  a Dra. Elizângela, que tem
acompanhado de perto esse trabalho.  E  a gente tem visitado vários
imóveis à medida que a gente possa garantir um pleno funcionamento
dessas  unidades na região. E também, Senhor Presidente, faço outro
encaminhamento de indicação  para que o Governo do Estado tome
providências imediatas com relação à DAI, que é a nossa Delegacia para o
Adolescente Infrator, porque o Judiciário pediu sua interdição. E, hoje,
infelizmente, no Município de Timon, a terceira maior cidade do Estado,
não tem onde colocar os menores infratores para que a gente possa cumprir
as medidas socioeducativas nem de uma maneira temporária, então traz
uma dificuldade. E por isso nós estamos fazendo essa Indicação e dialogando
constantemente com o Governo para que a gente possa resolver esse
problema, tanto no quesito da questão da construção da Unidade de
Restrição de Liberdade como da Unidade de Semiliberdade e a Delegacia
do Menor Infrator, que se encontra numa situação muito ruim. Já
destacamos uma emenda ano passado para a construção da Companhia
Destacada da Polícia Militar na Cidade Nova e do  4º Distrito. Essa
emenda está em fase de  projeto pela engenharia da Secretaria de Segurança.
E, se necessário for, nós nos colocamos à disposição mais uma vez para
que a gente possa colocar recursos da nossa emenda parlamentar para a
recuperação dessas unidades. Mas o que nós não podemos é permitir que
um aglomerado urbano  de quase um milhão de habitantes, que é a região
leste do Estado, não tenha esses serviços essenciais. O Governo já inaugurou
a de Imperatriz, e precisamos ter da região Leste. E dessa forma nós iremos
aí descentralizar esses serviços e ajudar toda a sociedade maranhense.
Então, Senhor Presidente, era o meu pronunciamento de hoje. Acredito
que no Pequeno Expediente a gente vai ter aí durante o resto da sessão,
acredito que tenhamos quórum para deliberar as matérias. E esperamos
nos posicionar no quesito e no debate que a Assembleia está passando no
dia de hoje. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria hoje ocupada por taxistas e operadores do
UBER, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, imprensa que acompanha os nossos trabalhos e
difunde as nossas ações do Parlamento estadual, internautas,
telespectadores, que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu quero tratar de três temas, o primeiro deles: A luta continua
em defesa dos servidores, e dos 21% que estão tentando retirar dos
servidores, essa luta nós estamos travando desde 2015, 2016 e voltamos a
travar esta luta novamente, em 2017, inclusive apoiando o Sindicato dos
Servidores da Assembleia e solicitando do Judiciário, dos desembargadores,
que tenham a complacência, que tenham benevolência, e que tenham
sensibilidade para esta causa tão nobre, tão importante que o Governo do
Estado não teve essa sensibilidade, e vejo que somente três desembargadores
eram contra, hoje já temos dezesseis desembargadores que são a favor
desse corte de 21%, mas ainda contamos com a sensibilidade dos
desembargadores e, se não vamos recorrer, vamos ao STJ, e, assim por
diante, para que possamos garantir aos nossos servidores os 21,7%,
Deputado Wellington continua na luta dos 21,7% dos servidores. Senhor
Presidente, na última semana, na sexta-feira, estivemos na Escola Robson
Martins, lá no Maiobão. Nós fomos surpreendidos com uma grave denúncia
de que os alunos estão assistindo aula no meio do pátio, embaixo das
árvores. Uma sala de aula sem condições mínimas de funcionamento, salas
de aula sem iluminação, sem ventilação. Uma sala de aula que sofreu uma
única intervenção que foi a pintura do muro. O Governo disse que reformou
escola, Escola Digna, mas a escola digna de pena. É assim que os professores
e alunos dizem. Escola digna, digna de pena. Os alunos estão estudando no
pátio, debaixo das árvores, na Escola Robson Martins e não obstante, não

distante, ou melhor, um pouco distante, a 500 km daqui, nós temos uma
escola na cidade de Paraibano, totalmente deteriorada. Este é o teto da
escola, uma sala de aula que encontramos com vários livros que foram
queimados, que foram danificados em uma sala de aula, são 12 salas de
aula, todas as salas de aula danificadas, deterioradas e, senhoras e senhores,
o mais grave. Estamos solicitando explicação do Governo do Estado e
faremos a denúncia ao Ministério Público para que possa averiguar.
Ministério Público da Educação e de Improbidade Administrativa. Senhoras
e senhores, estão construindo uma quadra dentro de uma escola abandonada.
É assim a aplicação do dinheiro público no Governo do Estado. Construindo
uma quadra dentro de uma escola abandonada. Qual é a lógica? Por que não
reformaram a escola? Não reformaram a escola. A escola está abandonada.
Estão construindo uma quadra dentro de uma escola abandonada, as
instalações da quadra, o reboco é novo, ainda tem andaimes e assim estão
tratando a educação no Estado do Maranhão. E eu pergunto: qual o futuro
que vamos dar a nossas crianças? Na Assembleia Legislava do Estado do
Maranhão tem um Deputado que estudou em escola pública, que acordava
de madrugada e ia para CEASA, comprava fruta, passava o dia vendendo
fruta na rua, que conhece a realidade do nosso povo. Eu não sou Deputado,
eu estou Deputado e tenho travado discussões importantes em defesa da
população. E em defesa da população que eu quero me dirigir aos taxistas
e aos operadores do UBER, sou usuário do táxi, sou usuário do UBER,
sou usuário do mototáxi, eu sou da rua, eu tenho mandato popular e os
taxistas estão sendo prejudicados com uma concorrência desleal. Eu sou
conhecedor disso, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa sensibilidade,
mas quem hoje está operando o UBER é pela falta de emprego, é pela
necessidade, é quem está desempregado e encontrou na possibilidade do
UBER de pagar a escola dos seus filhos, de colocar o ganha pão em casa,
de colocar o prato na mesa, de colocar a comida na mesa. Então, hoje,
estamos diante de um dilema: somos a favor do UBER? Sim, regulamentado,
tem que regulamentar, não podemos ter uma concorrência desleal como é,
simplesmente dizer, funciona o UBER. O UBER é realidade pelo mundo
afora, mas no estado do Maranhão, em São Luís precisamos ter a
regulamentação, precisamos ter a organização para que tenhamos uma
concorrência leal, hoje muitos taxistas têm reclamado que tem reduzido
seu faturamento. Senhores, a situação é muito mais complexa do que
muitos imaginam. Hoje tem taxista que está defendendo táxi e tem filho no
UBER. Hoje, muitos reclamam da politicagem que existe para conseguir a
placa de táxi, porque tem que ter pistolão, tem que ter amizade, tem que ter
vereador, tem que ser secretário, é uma esculhambação. O Brasil precisa
ser passado a limpo, como está sendo passado pela Lava Jato. Crise
política, crise econômica, mas precisamos também passar todas as gerações.
Nós precisamos travar esse debate de forma mais ampla para que possamos
contemplar a todos. É um momento de recessão, é um momento crise e não
podemos deixar as pessoas sem a devida orientação, sem a devida
legalização. Que Deus abençoe a todos e que possamos encontrar um meio
termo e possamos ajudar tanto taxistas como os UBER. Que Deus abençoe
a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Queridos,
pessoal da imprensa, TV Assembleia, meus irmãos que fazem a segurança
da Casa, estou vindo do CEFAP agora, muito lindo lá, Mesa, senhores e
senhoras deputados estaduais do Estado do Maranhão. O Deputado
Wellington do Curso foi muito feliz na sua colocação do dilema que nós
estamos vivendo hoje e a minha subida à tribuna é para ser muito claro no
nosso posicionamento que eu tenho dado entrevista, tenho falado para os
taxistas e falo também para o pessoal do UBER que nós não somos contra
o UBER, muito menos contra os taxistas, chegamos em um dilema e esse
dilema eu tenho ouvido áudio de taxistas desesperados, porque não
conseguem mais levar o sustento para os seus lares, pessoas pensando até
no suicídio. Estou mentindo? Eu tenho ouvido esses áudios, tenho
compartilhado com isso e se Deus não deu autoridade aqui eu espero que
daqui a pouco chegue aos números do quórum para a gente votar isso logo
para acabar logo com isso, já chegou, vamos votar então hoje, nós vamos
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votar hoje, mas minha subida à tribuna, eu quero que os Deputados prestem
bastante atenção nisso, aqueles que votarem pela rejeição do projeto não
estarão votando contra o UBER, explico por quê. Os discursos já estão
sendo acalorados na Assembleia Legislativa. Nós temos pessoas que estão
hoje em Brasília discutindo essa problemática, nós temos a Lei 5.587 que
possivelmente passará no Congresso Nacional, já passou no Congresso
Nacional, está no Senado. Nós já tivemos uma audiência pública, o que eu
peço é somente prudência neste momento e aqui já digo que faremos uma
Indicação à Câmara Municipal de São Luís, visando que ou se tira todos os
impostos que os taxistas têm, ou se coloca os impostos dos taxistas no
UBER, para que a concorrência não fique desleal. A concorrência está
desleal, temos que defender as 900 pessoas do UBER, mas nós temos 10
mil taxistas no estado do Maranhão que nós também temos que defender.
Disseram para mim: Deputado, essa questão é impopular, você vai perder
popularidade com isso, mas responsabilidades nos chegam e não é o
momento dessa responsabilidade chegar a esta Casa, por isso eu peço aos
nobres deputados muita prudência, votem pela rejeição, para que a gente
possa acalorar ainda mais essa discussão na Câmara Municipal e que a
gente possa ajudar na medida do possível e que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Parecer nº 176, da CCJ. Projeto de Lei nº 236, de
autoria do Deputado Zé Inácio. 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. Em Discussão. Em
Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, eu peço verificação de Quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a sessão para que as comissões se reúnam
para emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 127/2017, de autoria do
Deputado Edilázio Júnior, que regulamenta o transporte remunerado
privado, individual de passageiros entre os municípios do Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado
Marco Aurélio para anunciar o resultado da apreciação dos dois projetos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, o Projeto de Lei 127/2017, de autoria do Deputado Edilázio
Júnior foi rejeitado por maioria nas comissões competentes. Cabe ao
Deputado, logicamente, recorrer ao Plenário, se assim o desejar. O Projeto
de Resolução já vai recorrer certamente. Deputado,  o Projeto de Resolução
do Deputado Stênio Resende foi aprovado por unanimidade  na Comissão
de Constituição e Justiça. Finalizo aqui, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Deputado Edilázio Júnior já anunciou que recorre
para o plenário.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Está bem. Eu só faço questão de mencionar, de registrar os votos que
foram contrários à rejeição, que foi do Deputado  Max Barros vezes três,
nas três comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Por solicitação do Deputado Bira do Pindaré,
solicito à Secretaria da Mesa que zere o painel para que nós façamos a
conferência do quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Talvez acabe
sendo desnecessária a conferência de quórum, uma vez que eu solicito a V.

Exa. a votação nominal. E aí, findando a votação, nós vamos saber se tem
quórum ou não.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio são dois procedimentos
distintos. Vamos fazer a conferência de quórum, em seguida, V. Exa. submete
o seu Requerimento de votação nominal. Nós vamos submeter ao plenário,
para o plenário aprovar ou não. Para deliberar Projeto de Lei nº 127/2017,
de autoria do Deputado Edilázio Júnior. Em discussão. Estão inscritos
para a discussão, nesta ordem, o Deputado Edilázio Júnior e o deputado
Max Barros e, em seguida, o Deputado Cabo Campos. Deputado Edilázio,
V. Ex.ª tem dez minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, como eu falei ontem, a primeira coisa que nós temos
que acabar, e o Deputado Bira bem falou, é não colocar ninguém favorável
ou contra quem quer que seja. Eu não sou contra os taxistas. Eu sou
favorável à população. Eu sou a favor do cidadão, Deputado Bira, possa
escolher se quer pegar um táxi ou se quer pegar um UBER. E aí eu pergunto
a V. Ex.ª que disse que taxistas iam ficar desempregados me diga uma
cidade do mundo que acabou os táxis depois do UBER. Se você for a Nova
York, que tem o maior número de táxi do mundo, Paris é a cidade que tem
o maior número de trilhos subterrâneos do mundo, assim como Nova
York. Um dos símbolos de Nova York é o táxi amarelo. No primeiro
momento, houve, sim ,uma manifestação calorosa, muita das vezes até
violenta. Aqui no Brasil também foi assim no Estado de São Paulo. Depois
isso é arrefecido, depois isso acaba. Tem espaço para todo mundo. O
taxista vai buscar um melhor trabalho, fidelizar seus clientes. O UBER, se
nós regulamentarmos isso aqui agora, o UBER vai começar a pagar imposto,
vai recolher INSS, vai pagar o ICMS. É fácil de ser fiscalizado. Todos nós
que já andamos de UBER, quando finaliza a sua corrida, chega um e-mail
para você com o valor da sua corrida, quantos quilômetros você rodou, o
tempo da corrida. Então não tem como sonegar. Eu peço vênia aqui a
taxista, eu nunca peguei um recibo de taxista. Então é muito mais fácil
haver uma sonegação. Nós estamos falando aqui, Deputado Bira, também,
hoje, em três meses, existem 900 famílias  vivendo por conta do UBER
que hoje podem pagar escola dos seus filhos, que podem continuar pagando
um Plano de Saúde, coisa que o Estado aqui não oferece. E o que eu acho
mais engraçado aqui é que esses deputados agora que estão aqui na tribuna
e o Deputado Bira, vou falar para V. Exa., Deputado Bira, teve oportunidade
de votar com os taxistas contra o aumento do ICMS do combustível. E eu
vim aqui a esta tribuna e falei que nós íamos onerar os taxistas, os moto
taxistas e vocês não ouviram. O governador comunista mandou tem que
votar açodadamente. Não houve discussão com professores, Deputado
Bira, quando V.Exa. votou contra os professores, não houve. Então não
estou aqui para me  parecer para seu ninguém, não. Eu estou aqui por uma
convicção, porque eu acredito que quem ganha com a livre concorrência é
o consumidor, quem ganha com isso é a população. Você tem o
discernimento, tem o arbítrio de escolher se quer andar de UBER ou quer
andar de táxi. Quando o governo FHC acabou com os laboratórios e liberou
os genéricos não foi benéfico. Hoje você vai à farmácia é perguntado
“prefere o genérico ou do laboratório tal?” Você tem a opção de querer o
mais em conta ou outro. Então nós vamos dar uma opção para a cidade,
que é carente. Uma cidade em que ontem já foi deliberado que vai haver
greve de ônibus, já vai parar. Uma cidade que não tem VLT, uma cidade que
não tem BRT, uma cidade que não trem de superfície, uma cidade carente
de mobilidade, uma região metropolitana carente de mobilidade. E nós
temos aqui agora em nossas mãos o poder de haver agora uma fiscalização
do UBER em nível estadual e nós vamos agora fugir disso. O que eu quero
que cada um de vocês aqui, colegas, cada um de vocês aqui, colegas, cada
um de vocês pensem é o seguinte e vocês taxistas também, quando findar
essa sessão, eu não sei se o meu projeto vai ser aprovado ou não. O UBER
não vai acabar. O aplicativo vai continuar do mesmo jeito, isso aqui é
inócuo. Quando eu sair daqui, se eu quiser pegar um UBER e for ao São
Luís Shopping vai ter UBER para me levar. E por que nós não aproveitamos
esse momento para taxar o UBER, para o UBER começar a pagar seu
ICMS no transporte intermunicipal. É isso que vocês precisam ver. O
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UBER não vai deixar de existir por conta dessa votação. Não vai deixar de
existir. Em nenhum lugar do mundo o UBER acabou com a categoria de
táxi, pelo contrário, os próprios taxistas, hoje, são vários os aplicativos de
táxi. São vários os aplicativos de táxi. É uma concorrência já para o UBER
também. Então eu peço a vocês, meus amigos, essa coerência aqui todos,
podem até votar contrário, mas são usuários do UBER, quando viajam
para fora do Estado do Maranhão. Todos já me falaram isso. Todos quando
saem da nossa capital são usuários do UBER. Todos quando chegam a
outro país são usuários do UBER, todos. Porque sabe que não vai ser
enganado, porque está lá o caminho que não vai ficar dando volta feito
peru, como boa parte dos taxistas fazem. Todos aqui e vou agora entrar
mesmo no grande X da questão. É para entrar no X? Vamos entrar! Existe
sim, em grande parte das cidades do nosso País, a grande máfia da placa
vermelha, os vereadores em São Luís alguns não têm interesse em aprovar
por quê? Porque consegue placa vermelha para cabo eleitoral, negocia
placa vermelha. O que acontece, o que acontece também, Deputado Cabo
Campos, é que um único cidadão, eu conheço uma pessoa, um único
cidadão tem nove táxis. O nosso projeto de lei é um projeto de lei de
vanguarda para o Brasil. É um projeto de lei em que o motorista do UBER
vai ter que recolher o INSS, vai ter que pagar o ICMS e o ISS, quando a
corrida for municipal. O motorista do UBER não pode ser terceirizado.
Ele tem que ser proprietário do veículo. Então, meus caros colegas, eu
venho pedir a vocês, ninguém aqui é a favor ou é contra qualquer que seja
a categoria. Nós temos que única e exclusivamente dar mais uma opção à
sociedade, ao cidadão de bem, e cada um que busque melhorar. Imaginem
vocês o que está acontecendo, nós somos 42 parlamentares aqui. Se fossem
42 só candidatos era a melhor coisa, todo mundo estava reeleito. Aí,
Deputado, tudo começa a chiar na hora que o Secretário é candidato a
deputado.  Por que começa a chiar, começa a chiar porque tem concorrência
e aí a gente tem que trabalhar mais, tem que ir para o interior, tem que dar
assistência aos nossos amigos. E é isso que essas categorias têm que fazer,
uma concorrência sadia, uma concorrência leal, porque quem ganha com
isso é o consumidor, em uma Região Metropolitana carente de mobilidade.
Nós não temos ônibus, não temos metro, como eu falei agora há pouco, o
VLT virou casa de coruja e morcego. Então o momento que nós temos para
dar uma satisfação à sociedade, que nós podemos legislar a favor da
sociedade. Aqui essa Casa está sendo marcada apenas por aprovar leis que
coagem a população, é aumentando imposto, é votando contra professor.
Agora nós temos oportunidade de fazer alguma coisa pela população
maranhense. Perguntem a qualquer um de vocês, a seus familiares, a seus
amigos, a seus eleitores, quem é contra a ter mais uma opção de mobilidade,
de transporte, quem é contra isso? Quem pode ser contra isso? Claro que
ninguém pode ser contra. No primeiro momento, também houve
manifestação contrária aos mototáxis quando começou os mototáxis. Hoje
todo mundo vive de maneira ordeira, e o nosso povo maranhense não vai
ser diferente. Nós somos um povo pacífico, ordeiro e tenho certeza que as
duas categorias vão caminhar de mãos dadas, vão fazer uma concorrência
leal e quem vai ganhar com isso é o consumidor. Então fica aqui, Senhor
Presidente, o meu pedido porque a nossa região metropolitana não pode
ficar à mercê do mundo, não pode ficar à mercê da tecnologia. E nós temos
que dar o arbítrio ao consumidor de escolher o que é melhor para si.  Não
somos nós aqui que temos que impor tal categoria e nem pegar pressão de
categoria A ou B. Temos que votar com nossas consciências e pensem
nisso, pensem na população em primeiro lugar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max Barros, por dez minutos, com
apartes. Solicito à galeria que acompanhe, assista as falas dos deputados,
evitando manifestações principalmente ofensivas. Vocês são todos muito
bem vindos à Assembleia. Peço só que escutem com atenção as falas dos
deputados. Peço, mais uma vez, respeitosamente, que não se manifeste na
galeria. Eu quero que todos fiquem até o final, assistam respeitosamente.
Todos têm legitimidade popular, para emitir as suas opiniões e votarem de
acordo com suas consciências. Então peço que assistam de forma respeitosa,
embora a opinião de um deputado ou de outro não seja a que um lado ou
outro gostaria de ter. Deputado Max, por dez minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Eu agradeço, Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, jornalistas, taxistas, operadores do UBER, aqueles que nos
assistem pela TV Assembleia e pela Internet. Em primeiro lugar, eu acho
que essa questão é um tema atual e tem que ser debatido. E, nesse sentido,
eu parabenizo a iniciativa do Deputado Edilázio Júnior de propor um
projeto de lei para que esta Casa, que é a Casa do Povo, discuta essa
questão. Talvez, se ele não estivesse proposto, nós não estaríamos com
essa discussão e com a presença dos principais interessados. Então eu
parabenizo, em primeiro lugar, o Deputado Edilázio Júnior. Segundo, aqui
nós só temos trabalhadores, os taxistas se dedicam a vida toda a transportar
pessoas, inclusive durante à noite, durante a madrugada, com risco de vida,
muitos deles vítimas de assaltos, até de assassinato de companheiros. E
são eles que nos transportam, que recebem os nossos turistas, que divulgam
nos seus carros as belezas do Maranhão e de São Luís e lutaram muito para
chegarem onde estão e, mesmo assim, suas receitas ainda não condizem
com o trabalho que eles exercem. Do outro lado, nós temos pessoas também
que talvez hoje estejam sem trabalho e querem trabalhar honestamente,
querem buscar o emprego, estão buscando através do UBER ou de outros
aplicativos uma maneira de ganhar honestamente o pão para suas famílias.
Então aqui não têm inimigos, aqui têm pessoas que querem trabalhar de
maneira honesta e correta. No meu entendimento, cabe ao Poder Público
resolver essa questão, não pode ficar omisso a essa questão. Eu acho que,
em primeiro lugar, nós não podemos nos esconder através de “é
constitucional” ou “não é constitucional”, porque nós temos que discutir
o mérito da questão primeiro, porque o projeto efetivamente é
constitucional. Imaginem o município de São Luís legislando sobre
transporte para Ribamar, porque a proposta do Deputado Edilázio Júnior
é a respeito de transporte intermunicipal. Quem legisla sobre transporte
intermunicipal é o Estado. Eu tive oportunidade de fazer algumas leis
tratando do transporte alternativos de vans, que eram considerados,
inclusive, marginais, eram apreendidos. Foi uma luta muito grande até que
eles foram regulamentados. Então compete, e nós não vamos escudar, nos
esconder através da Constituição porque é constitucional o projeto. Nós
temos que discutir o mérito de maneira aberta, transparente. E aqui não
tem questão de negócio de questão política. Aqui quem vai tomar uma
posição ou vai agradar um, ou vai desagradar outro. Esse é o nosso papel,
contanto que o façamos com a nossa consciência. E é isso que eu quero
fazer hoje aqui. Eu quero dizer para vocês que já andei não no UBER,
andei no aplicativo 99 em outros estados e no táxi mesmo, o que eu verifico
é que   esse custo que hoje é cobrado pelo UBER, que é mais barato do que
o táxi, a longo prazo, não tem como se sustentar, várias pessoas  que
utilizam  táxi já foram motoristas  de UBER dizem que  eles estavam
desempregados, precisavam de  emprego e usaram o UBER,  mas que
realmente o lucro vai só para o aplicativo  e até  para cobrir eles fazem
porque precisam do dia a dia do recurso, mas até para cobrir os  custos  de
manutenção,  ou a compra de um  novo carro, eles viram que iam entrar no
prejuízo. Isso tem que ser ajustado no determinado momento  pelo mercado,
agora eu quero dizer para vocês que eu votei pela constitucionalidade
porque é constitucional o projeto  do deputado Edilázio, mas, no mérito,
eu divirjo do deputado Edilázio em relação  ao transporte intermunicipal
porque essa lei tratando de transporte intermunicipal não vai resolver a
questão,  inclusive pode  até   agravar os conflitos, porque só pode utilizar
o aplicativo UBER se for de São Luís para Ribamar, de São Luís pra Santa
Rita  e essa  não é a demanda  realmente do UBER, o UBER  é
majoritariamente urbano.  Então como é que é vai verificar  se o  UBER era
de Ribamar e está fazendo  uma corrida para São Luís  ou se está fazendo
uma corrida dentro de São Luís, é difícil.  Eu acho que o projeto do
deputado Edilázio serve para discutir   a questão, mas em termos práticos
iria criar mais conflitos, uma fiscalização   difícil  e não ia resolver a
questão,  portanto eu não vou antecipar meu voto  do mérito, agora quero
dizer para vocês que a questão do UBER  ou do 99, quem utiliza 99 é o
aplicativo semelhante ao UBER e quem opera o 99  são motoristas de táxi,
só placa vermelha que opera o 99. Então, eu queria dizer pra vocês,
taxistas, eu sei da dificuldade da concorrência que existe,  mas  essa
modernidade  chegou para  ficar, ou mais  cedo ou mais  tarde  ou com
conflito ou sem conflito,  num determinado momento, isso ocorreu com o
mototáxi, isso ocorreu  com a van e o  UBER  é uma   realidade em vários
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municípios  do Brasil e  em outros países.   Então, o que tem que acontecer
é se  fazer  uma  legislação onde,  por exemplo,  não é justo que o  taxista
tenha  que  aferir taxímetro,  tenha que se submeter  a uma fiscalização
rigorosa  e o concorrente  não tenha  esse  mesmo  tipo de  tratamento,
então  não é  justo de  maneira  alguma. Então, o que eu entendo é que essa
questão tem que ser enfrentada porque senão novos conflitos vão acontecer,
o Rio de Janeiro, trabalhador brigando com trabalhador, trabalhador
agredindo trabalhador e isso nós não queremos e nem pode acontecer, se o
Poder Público continuar omisso. Tem que haver uma legislação, só que
para legislação tem que ser uma legislação municipal, não uma legislação
intermunicipal, que não é o principal mercado e nem demanda UBER ou
do 99 ou quem quer seja, então esse assunto tem que ser enfrentado no
município fazendo uma legislação justa. Se fizer regularizar o UBER tem
que dar as obrigações para ele para não seja feita uma concorrência desleal
com os taxistas, não se pode ter uma concorrência desleal e tem que dar
uma garantia legal para que no caso eles possam funcionar e isso só quem
pode dirimir isso não é no braço, não é na força, não é na “porrada”, é na
lei,  discutindo, sentando  à mesa,  estabelecendo regras  claras  e transparentes
que  se  não seja o ideal  para  todo mundo,  pelo  menos  todo mundo  possa
trabalhar  de  maneira  tranquila.   Então, dito isso, eu quero dizer a vocês
o seguinte: que eu acho irreversível a questão do aplicativo, é até  bom
porque  vai ter  que  se  modernizar,  mas  não sem uma regulamentação,
sem cumprir obrigações e minimizando ao máximo, não vai deixar de
atingir os taxistas. Mas, minimizando ao máximo a questão dos taxistas,
essa questão tem que ser enfrentada, é uma questão dos dias de hoje e em
algum momento vai ter que ser regulamentada. Agora, no mérito da lei do
deputado Edilázio Júnior, como eu disse anteriormente, ele trata
exclusivamente e só poderia tratar de transporte intermunicipal. E eu
entendo que no caso do transporte intermunicipal, não vai resolver o
problema e no meu entendimento, vai agravar porque vai trazer mais
conflitos e até divergências entre os taxistas e operadores de UBER. Eu
entendo que essa é uma questão dos nossos dias, os aplicativos vieram
para ficar, as vans e os mototaxistas sofreram o mesmo que o UBER vem
sofrendo agora e foram regulamentadas de maneira pacífica, mas eu entendo
que essa questão tem que ser resolvida em nível do município, com a
legislação municipal e ouvindo os taxistas e ouvindo também os que operam
por meio de aplicativos. Preservando o direito dos taxistas e criando
obrigações semelhantes para os operadores de UBER, para que não haja
uma concorrência desleal, mas que todos possam trabalhar e sustentar
suas famílias e trazer o desenvolvimento para o Estado do Maranhão.
Portanto, deputado Edilázio, no mérito, eu vou votar contra a sua proposta.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Presidente
Othelino, eu queria só que eu já havia falado agora há pouco, pudesse ser
nominal a nossa votação?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Edilázio, assim que terminarem as
discussões, eu vou submeter ao Plenário, o seu requerimento. Deputado
Cabo Campos, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Senhores, Deus seja louvado e o nome do senhor exaltado.
Queridos, algumas coisas estão me deixando muito preocupado. Primeiro,
eu quero fazer eco à palavra do deputado Bira do Pindaré, os deputados
quando votarem, eles não estarão votando contra ou a favor dos taxistas,
ou contra ou a favor do UBER. Não, nós vamos estar passando a bola para
quem é de responsabilidade, que é o município. Como é que eu vou
regulamentar uma coisa que ainda não existe. O UBER ainda não existe
para o município oficialmente, precisamos sim, fomentar com pesquisas,
com audiência pública, ajudar os 4 municípios da Região Metropolitana,
primeiro a legalizarem o UBER, para depois trazer esta discussão para
esta Casa. E nós não vamos nos omitir disso, tanto é que o deputado Bira
do Pindaré, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, a meu pedido,
já fez a primeira audiência. Com respeito que eu tenho à sabedoria, à
inteligência do deputado Edilázio, o projeto dele é precipitado neste
momento e o projeto dele trata apenas de 4 pontos, que eu vou ler aqui

para os senhores. Das obrigações da UBER. Possuir carteira nacional de
habilitação, na categoria B ou superior; conduzir veículo que atenda os
requisitos da idade; possuir ou portar autorização específica; emitir e
manter certificado de registro, além daquilo que ele apontou como
recolhimento do ISS e ICMS. Mas, nós tivemos ontem algumas informações
onde a Câmara Municipal de São Luís está tentando reduzir os impostos
que os taxistas são cobrados, que são 19. É taxímetro, é o selo do taxímetro,
enfim, uma infinidade de coisas, uma vez que isso for passado, aí sim, se
coloca a mesma coisa para o UBER, lá na Câmara Municipal, aí a
concorrência não fica desleal e eu me sinto assim minimizado nessa questão
e todos os deputados aqui presentes, muito bem sabem, que nós aqui na
Tribuna convidamos para a audiência pública provocada pelo Sindicato
Metropolitano dos Taxistas e os deputados não apareceram. Eu quero
dizer que se os deputados não respeitarem a lei, para quê que nós vamos
ter Parlamento? Eu vou ser bem breve, eu não vou nem usar os 10 minutos
porque ontem se tocaram em um assunto que foi o seguinte: que a Doutora
Lítia Cavalcante tinha dado parecer favorável ao UBER. Não estou aqui
para questionar a competência desta mulher, que já tem história no
Maranhão, mas parece que o aplicativo, é aquele menino lourinho, de
olhos azuis que todo mundo quer embalar. O pretinho feio ninguém quer
embalar. Termo de Ajustamento de Conduta, proibindo os carrinhos de
andar em São Luís, a mesma Promotora fez isso, ou seja, quando é para
liberar um se libera, quando é pra liberar outro não se libera. Fica a questão.
E eu quero dizer aqui, meus irmãos, que nós não vamos desistir nem dos
taxistas, nem do UBER. O que nós estamos discutindo aqui é a questão
constitucional que já foi dito que, no meu ponto de vista, concordo com o
relator. Vocês viram meu voto e que nós vamos voltar a discutir isso aqui
sim. Eles já colocam já a minha assessoria para dizer o seguinte: queridos,
juntem as duas propostas, aqui na Câmara Municipal de São Luís, que
inclusive até já tem uma proposta na Câmara Municipal em São Luís para
a regulamentação do UBER, trazendo a eles as mesmas taxas e obrigações
que os taxistas têm, todas, para que se possa ter uma concorrência leal e aí
sim traz a discussão para esta Casa. Eu estou assim meio, existe coisa que
não sai da mente da gente, que você ouve uma vez, mas parece que fica
martelando, o aplicativo é muito bom, mas depois de um certo tempo
quando ele suprimir, a visão é essa, suprimirem todas as vantagens dos
taxistas, aí eles vão começar aumentar o preço, e esses homens que estão
ali estão sendo vítimas, esses camaradas que estão aí estão todos sendo
vítimas. Nós temos que defender as 900 pessoas que estão sendo operadores
do UBER? Temos. E até dizem que é impopular uma defesa dessa, mas de
pressão, meu irmão, eu já estou passado na casca do alho, prisão, detenção,
ameaça de exclusão, pressão, eu passo por isso. Mas amanhã todos saberão
que o deputado Cabo Campos quando pediu vista do projeto do deputado
Edilázio, a melhor coisa que ele quis fazer é que respeitasse a comissão
liderada pelo deputado Bira e que nós pudéssemos fazer um amplo diálogo
com relação a esse assunto, e é isso que nós fazer, com imparcialidade.
Certo que a vereadora não foi eleita, alguém falou isso aqui ontem, que eu
não estou nem levando para questão política, mas Haddad que defendeu o
UBER também não foi. E é necessário que tanto o UBER se uma para
poder colocar deputados estaduais, vereadores, como os taxistas também
precisam se unir porque vocês precisam de uma defesa das categorias dos
senhores. E aqui finalizo dizendo, olhando para todos os deputados
dizendo. Se vocês votarem não ao projeto do Deputado Edilázio, vocês
não estão votando contra um ou contra o outro, vocês estão votando a
favor do processo político, do processo democrático caminhar aqui na
Casa, é só esse meu voto. Amanhã alguém pode até me acusar de ter
votado contra o UBER, mas é mentiroso isso e todos amanhã saberão, que
nós temos que fazer o processo democrático, é precipitado o pedido de
urgência do Deputado Edilázio, no meu ponto de vista. Por isso que eu
faço essa defesa e peço a todos os parlamentares que votem contra, que
nós vamos continuar com esse processo  democrático, aqui na Casa, e
fomentando o município de São Luís nem que eu pesquise as informações.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
presidente. Também queria pedir a conferência de quórum por gentileza e
dar início à votação.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTELINO NETO – Deputado Edilázio, já foi feita a conferência de
quórum, nós já estamos na discussão. Deputado, o último inscrito,
Deputado Rafael Leitoa, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, na verdade a conferência de quórum é pedida antes da votação,
no momento da votação, não é no momento de discussão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio já feita. O Deputado Bira já
solicitou.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR –
Regimentalmente. Deputado Bira pediu antes até quando da CCJ se reunir.
Então...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não, deputado. Na hora em que nós reabrimos a
sessão, eu mandei zerar o painel e fazer a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR –
Regimentalmente, tem que ser feito no momento da votação, então eu
peço a Vossa Excelência, a Comissão de Constituição e Justiça já rasgou
hoje o entendimento jurídico, aqui nesta Casa, então peço a Vossa Excelência
só que veja isso também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, a Comissão de Constituição e
Justiça não rasgou entendimento jurídico nenhum, a Comissão de
Constituição e Justiça com as outras reunidas, elas emitiram
majoritariamente uma opinião desfavorável ao seu projeto de lei, então
Vossa Excelência, um deputado brilhante e equilibrado que é, há de
reconhecer que nesta Casa é a maioria é que prevalece, a conferência de
quórum para essa votação já foi feita, deputado Rafael Leitoa vai utilizar
os 10 minutos e, em seguida, nós vamos iniciar a votação, mas para esclarecer
aqui diz no parágrafo segundo: é licito a qualquer deputado solicitar a
verificação de quórum durante a Ordem do Dia que será feita mediante
reinício da contagem do painel eletrônico e tomada de nova presença e isso
foi feito, deputado Rafael Leitoa, Vossa Excelência tem 10 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhor Presidente Othelino, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
deputado, Presidente, eu não poderia me ausentar de discutir um tema tão
profundo como este que o deputado Edilázio trouxe a nossa Casa, a
Comissão de Constituição e Justiça já deu um parecer, que é inconstitucional,
antes de subir a esta tribuna, eu fiz várias pesquisas, conversei com muitas
pessoas, aqui não se trata, como já foi falado, de ser contra um lado ou a
favor do outro, até porque a grande maioria das pessoas aqui talvez deste
Plenário, desse congresso, desta Casa e de outras pessoas utilizam essa
plataforma digital chamada de UBER, mas a plataforma digital chamada de
UBER pode amanhã nascer o “TRUBER”, é uma plataforma digital,
deputado Cabo Campos, o mundo está avançando para isso. Hoje, como
se você, como o deputado Edilázio vai viajar, daqui a pouco, amanhã, se
não me engano, se o deputado Edilázio não quiser ficar em nenhum hotel,
ele pode abrir o aplicativo Airbnb e alugar apenas um quarto, ou uma casa,
isso é do mundo, deputado Zé Inácio. Agora nós não podemos, primeiro,
se ausentar da discussão porque envolve toda a sociedade, e é por isso que
essa discussão é tão profunda que seria necessário mais tempo, não só
para discutir a matéria, mas de cobrar de quem tem o dever de legislar sobre
a matéria, porque não é esta Assembleia, não é esta Casa, é a União, é o
Congresso Nacional. Está aqui no seu Artigo nº 22: compete privativamente
a União legislar sobre no seu Inciso 11, trânsito e transporte. Está na
Constituição Federal, nós não podemos legislar sobre essa matéria, até
porque vou dar um exemplo claro e todos conhecem, a luta que foi dos
profissionais, deputado Max Barros, dos mototáxi, foi uma luta gigantesca

e eles tiveram sua profissão reconhecida em 2009 pelo Congresso Nacional.
A plataforma digital UBER, é outro meio de transporte, não é táxi, não é
mototáxi, não é ônibus, é outra forma de transporte. Quem legisla sobre
trânsito e transporte é o Congresso Nacional, não é a Assembleia Legislativa,
e por isso, deputado Edilázio, já tem uma Lei na Câmara Federal aprovada
e encaminhada para o Senado da República. A Lei nº 5.587 que diz o
seguinte: que altera a Lei nº 12.587, que é a lei maior, que é a Política
Nacional de Mobilidade Urbana. Nos seu artigo 4º, inciso 10, ela diz o
seguinte, eu vou ler bem claramente: Transporte remunerado, privado,
individual de passageiros. O quê que se caracteriza? “Serviço remunerado
de transporte de passageiros, não aberto ao público, por meio de veículos
de aluguel para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas,
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em
aplicativos ou outra plataforma de comunicação em rede”. Já tramitou na
Câmara Federal, e hoje está no Senado Federal, e aí eu peço inclusive do
Deputado Edilázio, e sou seu parceiro nisso, para que formamos aqui uma
comissão e cobre dos nossos representantes em Brasília para aprovar a lei,
porque, só a partir da aprovação desta lei, é que quem pode regulamentar
são as Câmaras Municipais, porque o transporte é local e a lei inclusive já
diz claramente aqui mais à frente no artigo 11A: “compete exclusivamente,
exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar
os serviços de transporte remunerado e privado individual de passageiros”.
É isso que nós temos que discutir, Deputado Edilázio, e inclusive, conversar
com o Senador João Alberto, conversar com o Senador Edison Lobão,
conversar com o Senador Roberto Rocha, porque o projeto de lei está no
Senado Federal, para que a gente possa ter uma lei federal e, a partir dela,
os municípios regulamentarem a sua legislação municipal e dizer como
funcionará os aplicativos em todos os municípios do país, porque não
pode o Estado do Maranhão ter uma lei e o Estado do Piauí ter outra. A
nossa Constituição é bem clara, até porque, Deputado Edilázio, nós temos
outras leis também que interagem com a política nacional de mobilidade
urbana, como a Lei 12.068, que regulamenta a profissão de taxista. É
regulamentado, Deputado Max Barros. Aqui eu não estou fazendo discurso
nem a favor e nem contra, pelo contrário, como diz aquela história, até
porque eu uso UBER também, em Brasília, inclusive pego UBER e pego
taxi. E os taxistas colocam... Até porque o sistema de UBER, vamos
convir, nobres amigos usuários de UBER, é um sistema que o povo brasileiro
está sendo explorado por um aplicativo americano. Porque se paga 25%
por UBER, que ninguém sabe quem é, o que se faz com o dinheiro, porque
amanhã no Instituto Tecnológico da Aeronáutica pode criar um aplicativo
nacional e gerar... Já tem? Excelente, mas nós precisamos regulamentar. É
isso que eu estou colocando. E quem regulamenta é o Congresso Nacional,
Deputado Edilázio. Então eu quero fazer essa reflexão, inclusive, para
todos os colegas que se sintam confortáveis em acompanhar o relatório do
Deputado Marco Aurélio, porque ele votou pela inconstitucionalidade,
porque tem várias decisões de ministro de STF colocando que é
inconstitucional, que é competência da União legislar sobre trânsito e
transporte. Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Rafael, a intenção de V. Ex.ª é muito boa, porém V. Ex.ª está
falando de um projeto de lei. Não é lei esquece isso aí como existe de porte
de arma, existe...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Nós estamos
discutindo um projeto de lei, Deputado...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) – Existe
de maconha, existe de aborto. Isso aí é um projeto de lei e V. Ex.ª não tem
a futurologia de saber se isso vai ser aprovado ou não, primeiro ponto.
Segundo ponto, quem pode reclamar com relação aos 25% não é V. Ex.ª,
que é parlamentar, nem eu. Quem tem que reclamar são os motoristas do
UBER. Terceiro ponto, se V. Exa. quer saber  o que é feito com  parte do
dinheiro desses 25%,  eu vou falar a V. Exa. Eu conversei com um motorista
de UBER que teve o carro apreendido  lá no Shopping Rio Anil. O UBER
pagou advogado, pagou as taxas para tirar o veículo que a SMTT  prendeu
e ainda pagou a diária de cinco dias que o carro ficou apreendido. Então V.
Exa. já fica sabendo  o que é feito com o dinheiro. Terceiro ponto, essa lei
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que  V. Exa. está citando aí, esse projeto de lei que V. Exa. está citando aí
que, maldosamente,  ontem, o Deputado  Cabo Campos citou como lei  e
depois ele veio mostrar que é um projeto de lei,  trata  de transporte
municipal. Se V. Exa. se der  o trabalho de ler o meu projeto de lei, e eu
estou tratando de um projeto  de lei de transporte   intermunicipal, que é
a nossa competência, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Edilázio, agradeço o seu aparte,  mas o que eu estou lhe colocando  é que
se V. Exa. tem tanto interesse  em apressar  a regulamentação como todos
nós.  Vamos cobrar dos senadores. Está aqui o projeto  de lei,  é projeto,
mas vai ser transformado em lei.  Bata nos gabinetes em Brasília do Senador
João Alberto, do Senador Edson Lobão para acelerar o projeto de lei ,
porque regulamentar trânsito e transporte, Deputado Edilázio é
competência da União.  O transporte intermunicipal, que hoje vive aqui a
região metropolitana de São Luís,  que V. Exa. está legislando  sobre a
plataforma digital, quero saber como V. Exa. vai legislar  lá em Timon. O
cara pega o UBER lá em Timon vai para Teresina, o transporte foi
interestadual,  a competência de fiscalização da ANTT é outra,  Deputado,
não vamos tratar o transporte público dessa forma. É muito mais grave a
problemática, é muito mais sério o problema. A MOB, que é a Agência de
Mobilidade Urbana do Estado, hoje está fazendo o recadastramento de
transporte. O Deputado Max Barros foi Secretário de Transporte aqui
dessa cidade e de Infraestrutura e sabe da dificuldade de regulamentação. É
muito simples, Deputado, só um instantinho, Max Barros, só um
instantinho. Eu estou com a palavra. Deputado Edilázio, eu lhe convido,
vamos para Brasília para cobrar dos Senadores que são tão próximos
politicamente do senhor, ao invés de subir nessa tribuna e dizer que é culpa
do Governador Flávio Dino.   Isso aqui é uma discussão totalmente
ideológica e de mérito que nós estamos fazendo. Esse discurso político
que o senhor está fazendo aqui não leva e não melhora o sistema de
transporte do nosso Estado, não melhora. Vamos cobrar dos senadores
que Vossa Excelência tem livre acesso para que tramite essa Lei no Congresso
Nacional e a partir dela os municípios regulamentarem o transporte.
Deputado Max Barros, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço, antes de o Deputado Max  Barros  utilizar  o
aparte, que,  logo após o aparte,  Deputado  Rafael, Vossa  Excelência
conclua,  porque  já inspiraram os  dez  minutos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) - Deputado
Rafael, eu agradeço a Vossa Excelência e Vossa Excelência está travando um
bom debate. Vossa Excelência está expondo o que tem convicção. Eu disse
que a Comissão de Constituição e Justiça eu votei pela constitucionalidade
para a gente discutir esse assunto, porque o Projeto do Deputado Edilázio
não trata de transporte municipal trata de transporte intermunicipal, que
é competência do Estado e é competência da Assembleia. Então por isso
que eu votei pela constitucionalidade.   Agora, no mérito, eu votei contra,
porque eu acho que o transporte intermunicipal de UBER não é a demanda
do UBER. Vai dificultar muito a fiscalização para saber se o UBER está
fazendo o transporte local ou intermunicipal. Disse também que essa é
uma realidade dos aplicativos que tem que ser enfrentada pelo Poder
Público, que tem que regulamentar para não haver conflitos e também para
que não haja concorrência desleal, e cabe ao município. O artigo que Vossa
Excelência invoca da Constituição é de maneira genérica e a União trata de
transporte e trânsito de maneira genérica. Agora nos casos específicos
quem tem a legislação ou é o município quando é caso de transporte
municipal, ou é o Estado quando é intermunicipal, e a própria União
quando é interestadual. Há pouco, nós aprovamos um Projeto de Lei que
foi encaminhado para essa Casa da MOB, regulamentando o transporte
alternativo. Foi um bom Projeto. Votamos a favor e é um transporte
intermunicipal, e quem legislou foi a Assembleia Legislativa. Então, no
caso do Projeto do Deputado Edilázio, é de competência nossa, sim. Eu
fui contra o mérito do Projeto. Agora eu acho que esse assunto tem que ser
regulamentado para que não haja conflitos. Outros municípios, como São
Paulo, Rio de Janeiro, estão tentando regulamentar essa questão. Então é
a questão que tem que ser enfrentada porque é uma realidade. E se nós não

normatizarmos, vai haver um conflito e vai ser ruim para os taxistas e vai
ser ruim para os operadores de UBER. Quanto ao Projeto que Vossa
Excelência estava falando em relação ao Senado, infelizmente, é um cacoete
que a União tem, o Governo Federal tem, em se meter em tudo, em regular
tudo que não é competência dele, amarrando os estados e os municípios. E
não é uma lei e, sim, Projeto de Lei, que foi encaminhado para Câmara e
pode ser votado no Senado ou não. Agora, quem tem que regulamentar em
termos legais essa questão são os municípios. E deve fazer o mais breve
possível para que todos tenham tranquilidade e tenham conforto  e que a
população seja atendida e não haja conflitos entre os operadores do UBER
e entre os taxistas.  Agradeço a Vossa Excelência e, mais uma vez, eu quero
dizer que vejo que Vossa Excelência faz um bom debate e vai de acordo
com as convicções de Vossa Excelência, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado Max
Barros, se o que nós estamos discutindo que está no Congresso Nacional
fosse projeto e não lei, nós não estaríamos nem discutindo aqui. Até
porque a profissão do UBER já estaria regulamentada. Só um instante,
Deputado, estou concluindo, como o Congresso regulamentou o mototáxis,
que é um outro meio de transporte, a plataforma digital é um outro meio de
transporte, a plataforma digital é um outro meio de transporte. E volto e
respeito sua opinião, Deputado Max Barros, mas volto a repetir, quem
legisla sobre transporte, trânsito é o Congresso Nacional, como fez  com
os mototáxi e tem que fazer urgentemente com a plataforma digital e dessa
forma, senhor presidente Othelino, quero fazer uma indicação neste
momento a todos os senadores do Maranhão, para que apreciem em caráter
de urgência  o projeto que regulamenta as plataformas digitais no nosso
país. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, vamos apreciar o requerimento
do Deputado Edilázio, para que seja feita votação nominal. Os Deputados
que aprovam a votação nominal permaneçam como estão. Reprovado o
seu Requerimento. Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
presidente, antes de começar a começar a votação, eu peço a V. Exa., é bem
claro o Regimento, pedir a verificação de quórum a qualquer momento,
isso cabe a qualquer parlamentar. Isso é bem claro. Então, eu faço este
apelo a V. Exa.,  eu sei perder, se, por ventura, aqui tiverem 22 parlamentares,
e um voto a mais for contra o meu projeto, tudo bem. Agora, se quer
colocar em votação para que seja feito a verificação de quórum, eu vou me
retirar do plenário e o projeto não vai ser votado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, já foi feita a conferência de
quórum. Em votação, os deputados que aprovarem  o projeto do Deputado
Edilázio, permaneçam como estão; os que forem contrários, queiram se
levantar. O Projeto de Lei foi rejeitado por maioria. Projeto de Resolução
Legislativa nº 019, de autoria do Deputado Stênio Rezende, peço à galeria
que não se manifeste, por gentileza, o assunto já está encerrado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Othelino.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – V. Ex.ª tem
como prudência de pelo menos externar para quem está na galeria,
independente do lado que estejam, que esta votação é nula, uma vez que o
autor do requerimento não estava em plenário, uma vez que eu solicitei
não só uma vez, várias vezes a conferência de quórum, então é nula, desde
já, aqueles que se sentirem prejudicados com essa votação viciada que foi
aqui, a imprensa está ali, confiram quantos parlamentares têm aqui, é
muito simples, vamos conferir, vamos agora a olho nu, vamos conferir
quantos parlamentares, se tiver 22, eu fico calado, senhor Presidente, V.
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Ex.ª não pode vestir essa bandeira do comunismo com relação à ditadura,
ao eu mando, e eu posso, V. Ex.ª tem que ser aqui um democrata ,seja um
democrata e V. Ex.ª está vendo que não há quórum para deliberação e a
imprensa toda aqui está vendo, basta conferir, se existem 22 parlamentares
aqui neste Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, está registrada a sua questão
de ordem, e eu vou novamente respeitosamente dizer a V. Ex.ª, pessoa por
quem tenho o maior apreço, que sempre conduzi as Sessões respeitando a
opinião de todos, V. Ex.ª que, ao falar de ditadura, tem que entender que
quando uma voz prevalece a voz dos demais, aí sim é que se instala uma
ditadura, e aqui neste Plenário, se verificou uma ampla maioria. V. Ex.ª foi
o único voto favorável ao seu projeto, portanto, peço-lhe que respeite a
vontade da maioria dos colegas Deputados Estaduais, todos eleitos
legitimamente pela vontade popular. Projeto de Resolução Legislativa
019/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman ao Desembargador Raimundo José
Barros de Sousa, já tem parecer favorável das Comissões. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 039/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do plenário. Requerimento de autoria do deputado Sousa Neto.
(lê). Alguém para discutir? Deputado Sousa Neto está inscrito para discutir,
por dez minutos com apartes. O Requerimento nº 411/2017, de autoria do
Deputado Sousa Neto, a pedido do autor, a discussão fica transferida para
a próxima sessão. Requerimento nº 412/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 414/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Os requerimentos foram aprovados.
Requerimento nº 420/2017, de autoria da Nina Melo (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº421, de autoria da Deputada Nina Melo. Requer, 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 de número 10 da
Academia Maranhense de Letras. Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.  Requerimento nº 422,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Requer, 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 livro “Maio oito e meia”. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 424 e 425, dos Deputados Adriano Sarney e Francisca
Primo. Ambos estão ausentes. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento também de autoria da Deputada Francisca Primo, o 426, o
427 e o 428 do Deputado Edison Araújo. Autores ausentes. Matérias
transferidas para a ordem do dia da próxima sessão. Inclusão na ordem do
dia da sessão ordinária de quarta-feira, 07 de junho: Requerimentos nº430,
de autoria do Deputado Rigo Teles; Requerimento nº 431, de autoria do
Deputado Eduardo Braide.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou
blocos. Bloco parlamentar democrático, Deputado Vinícius? Bloco Unidos
pelo Maranhão. Deputado Zé Inácio não está no plenário. Deputado
Rafael, declina? Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max,
Deputado Wellington. Deputado Wellington do curso por 8 minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor Presidente, quero trazer

uma questão de suma importância que é com relação à saúde no Estado do
Maranhão. Temos recebido muitas reclamações com relação à saúde no
Estado. Nós temos feito uma defesa da população do Estado do Maranhão,
Deputada Nina Melo, ao longo dos dois últimos anos, da falta de
atendimento na rede municipal. E nós apontamos, inclusive, caminhos.
Não só apresentamos as falhas, não só criticamos, apresentamos também
os caminhos, soluções para os problemas, como, por exemplo, a central de
marcação de consultas em São Luís. Existem projetos que são um quê de
sucessos em outros municípios e em outras cidades e apresentamos.
Inclusive o Governo do Estado já utiliza em alguns hospitais. A prefeitura
de São Luís até hoje não utiliza, mas ainda continua o mesmo descaso, a
mesma irresponsabilidade na Central de Marcação de consultas em São
Luís, o atendimento nos postos de saúde, o atendimento no Socorrão I e
Socorrão II. Na última semana, uma reunião da Associação dos Médicos,
Dr. Erico, nos informando da situação caótica que está a saúde no município
e a saúde no Estado do Maranhão. Na última semana, a Polícia Federal
realizou uma operação, já é a segunda operação no Governo Flávio Dino,
então uma operação na última semana tratando inclusive da questão da
saúde. A nossa população está doente, a nossa população precisa de
cuidados, precisa de atenção e muitos têm reclamado da falta de atendimento
na saúde. E eu quero trazer hoje uma questão que já foi debatida nesta
Casa, já veio a esta Casa, que é o caso da Mariane, uma criança que está no
Piauí, internada no Piauí, com a síndrome AME - Amitrofia Muscular
Espinhal, ela se internou há quase um ano e precisa de atenção do Governo
do Estado, a família já se mobilizou de todas as formas, a família já encontrou
o Governador Flávio Dino nessas ações pelo Governo do Estado, pelo
interior do Estado, o Governador já se prontificou a ajudar e a gente fica
com esse questionamento: com tanto desvio de verba pública, com tanto
desvio de dinheiro público, essa segunda operação da Polícia Federal no
Estado do Maranhão tratando de recursos da saúde e o Governo do Estado
não tem a sensibilidade de ajudar uma criança que está agonizando em
Teresina. E eu me pergunto: quanto custa uma vida? Qual o valor de uma
vida? Uma criança que precisa de atenção do Estado, que precisa de cuidado
do Estado, o tratamento dela, segundo informações, gira em torno de três
milhões de reais e não tem a atenção do Governo do Estado. E o Governo
já se pronunciou, disse que vai ajudar em outros momentos, mas até agora
nada. E hoje recebemos mais uma denúncia, que é o paciente Carlos Vinícius
Gomes de Oliveira, morador da zona rural da cidade de Sucupira, que deu
entrada no Socorrão, de Presidente Dutra, no dia 1º de junho, foi
diagnosticado, está acometido da Síndrome de Guillain Barré e tem sido o
mesmo regular desde o dia 02, e há necessidade de transferência para São
Luís e não encontra o apoio do Estado, não encontra o apoio de ninguém,
ninguém diz nada, fica por isso mesmo, a reclamação da saúde no nosso
Estado. Nós fomos alvos de uma matéria veiculada nacionalmente ontem,
logo cedo, logo pela manhã. O governo do Estado que não tem ações de
Estado, tem ações de Governo e ações limitadas, a nosso ver. Um Governo
que se vangloria de entregar ambulâncias. Isso nada mais é do que obrigação
dele. Não é favor nenhum. Não é presente nenhum. As fotos que são
postadas na internet, ao lado de ambulância entregando uma chave, é algo
tão simples, é algo tão básico. Não se trata de favor. Não se trata de
presente. Trata-se de uma obrigação, cuidar das pessoas, cuidar da saúde,
cuidar da educação, é o que temos denunciado nesta Casa. E as pessoas
estão passando mal, há matéria inclusive veiculada em nível nacional, as
pessoas sendo transportadas, sendo tratadas em São Luís acometidas de
um câncer, fazendo um tratamento, fazendo hemodiálise. Nós temos feito
questionamentos sobre educação, sobre esporte e sobre a saúde. Enquanto
o Governo faz propaganda, pacientes estão internados em outros Estados
e sem o apoio do Governo do Estado. Deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) - Quero
parabenizar a V. Exa. por mais uma vez tocar num assunto tão importante
como a saúde do Maranhão.  E o que nós observamos é o sucateamento
dos hospitais públicos. E V. Exa. citou o exemplo de duas doenças raras,
que são Guillain Barre e a síndrome amiotrófica da Mariane, mas eu vou
além. Vou além porque uma simples apendicectomia é uma dificuldade
para nós conseguirmos. Como médica, como deputada, eu tenho muita
dificuldade em ajudar o meu povo, porque os hospitais públicos do Estado
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não têm médicos, não têm equipamentos para fazer os procedimentos
mais simples necessários. E, principalmente, essas síndromes raras que
geralmente vão para fora do Estado, porque nós não temos investimentos
em ciências e tecnologias aqui no nosso Maranhão. É uma pena o que está
acontecendo na saúde. É uma pena os escândalos que estão acontecendo
com fraude na Secretaria do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Nina Melo, muito obrigado pelo aparte, obrigado pela
sensibilidade como médica, um tema de suma importância.  Eu tenho me
debruçado sobre alguns temas, e quando não tenho conhecimento, eu
tenho me aperfeiçoado, eu tenho aprofundado para que eu possa discutir.
Fizemos isso com relação à saúde em São Luís. Estamos nos aprofundando
com relação à saúde do Estado do Maranhão. E no decorrer da semana que
vem, estou viajando hoje para o evento da UNALE, no mais tardar na
semana que vem, trazendo os levantamentos das informações sobre a
saúde no Estado do Maranhão. Uma discussão ampla  sobre a saúde no
Estado do Maranhão, inclusive para uma audiência pública. Já fomos
provocados várias vezes para que façamos uma audiência pública para
tratar dos retrocessos e dos avanços na saúde no Estado do Maranhão.
Inclusive ontem conversando essa semana, conversando novamente  com
Dr. Érico, solicitando essa audiência pública, a necessidade  dessa discussão,
o apoio a classe dos médicos, enfermeiros,  técnicos, auxiliares de
enfermagens e todos os demais  profissionais de saúde, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, o governo do Estado anunciou no dia primeiro de janeiro
a realização de um amplo concurso público para a área de saúde, já se
passaram dois anos e seis meses e só a contratação  temporária, só seletivo.
Então, uma ampla discussão que precisa ser travada nesse sentido, o
último concurso  na área de saúde no Estado do Maranhão já está com
quase  25 anos, há a necessidade de mais respeito à saúde do Estado do
Maranhão e temos feito essa defesa dos profissionais de saúde, médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares dos profissionais de saúde
e para que efetivamente a saúde possa ser tratada com responsabilidade,
com respeito à população e, na manhã de hoje, contar, mais uma vez, com
a sensibilidade  do governo Flávio Dino, e que ele possa manter, melhor,
cumprir com a sua palavra, ele já deu a palavra à família da Mariane que iria
ajudar, e, hoje,  intercedendo também em favor, em defesa do Carlos
Vinicius, que é da Zona Rural de Sucupira do Norte, que esta necessitando
do apoio do governo do Estado e de uma transferência que esta lá na cidade
de Presidente Dutra. Era o que tinha para o momento, senhor presidente,
que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Por ausência de quórum regimental, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésima Quarta 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 e 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. 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, Max Barros,
Rigo Teles, Roberto Costa, Graça Paz, Cabo Campos, Rogério Cafeteira e
Edilázio Júnior. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que
não havia “quórum” regimental para apreciar a Matéria constante da Ordem
do Dia que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e  submeteu
à delibeação da Mesa o Requerimento nº 419/2017, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a cópia 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, que foi deferido. Nos
termos do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 420 e 421/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo; 422/2017, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré; 423 e 424/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney; 425,
426 e 427/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo; 428/2017, de
autoria do Deputado Edson Araújo e 429/2017, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim.  No primeiro horário do Grande Expediente,  no tempo
reservados aos Blocos e Partidos, assim como no Expediente Final não
houveram oradores inscritos. 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, 06 de junho de 2017.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 824 /2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Desembargador Raimundo José
Barros de Sousa.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Desembargador Raimundo José Barros de Sousa.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de junho de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputada NINA MELO - Segunda
Secretária, em exercício
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 488 /2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 409/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 31  de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
23 a 26 de maio do Deputado Cesar Pires, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 01 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 495/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 92, § 1º do Regimento Interno, combinado com
disposto nos Requerimentos  nº 227, 361 e 368/17, de autoria  dos  Deputado
Professor Marco Aurélio,Bira do Pindaré  e Graça Paz ;

RESOLVE:

Convocar SESSÕES  SOLENES , na forma abaixo
discriminada:

Dia 07 de junho, às 11 horas , em comemoração aos 181 anos da
Polícia Militar do Maranhão e 15 anos de implantação do Programa de
Resistência às Drogas e a Violência, por solicitação do Deputado Professor
Marco Aurélio .

Dia 14, às 11 horas, para a entrega do Título de Cidadão
Maranhense à Senhora Kênia Régia Anasenko Marcelo, por  solicitação da
Deputada Graça Paz .

Dia 28 de junho, para a entrega do Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Alex de Oliveira Souza e à Senhora  Eliana Almeida, por solicitação
do Deputado Bira do Pindaré.

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

em 05 de junho  de 2017.  Deputado Othelino Neto - Presidente, em
exercício. Deputado Stênio Resende - Primeiro Secretário. Deputada Nina
Melo - Quarta Secretária.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS ,
REALIZADA AOS  01  DIAS  DO MÊS DE  JUNHO DO ANO DE
2017, ÀS  8HS:30MIN,  NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ROBERTO COSTA – Presidente
RAFAEL LEITOA
LÉO CUNHA
ROGÉRIO CAFETEIRA
PROF. MARCO AURÉLIO
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 04/2017– Emitido ao Projeto de Lei nº 049/2017

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 serviços via
internet.

AUTORIA:  Deputado Wellington do Curso
RELATOR:  Deputado Rafael Leitoa
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
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PARECER Nº 05/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 080/2017

Que Institui, no Estado do Maranhão, o Cartão Acessibilidade para a
pessoa com deficiência e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR:  Deputado Prof. Marco Aurélio
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
PARECER Nº 06/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 028/2017,

que Dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados de forma contínua.
AUTORIA:  Deputado Adriano Sarney
RELATOR:  Deputado Rogério Cafeteira
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
PARECER Nº 07/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 075/2017,

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

AUTORIA:  Deputada Francisca Primo
RELATOR:  Deputado Léo Cunha
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  07 de junho de 2017.

Silvana Roberta Almeida
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS,   REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE
JUNHO DO ANO  DE 2017,  ÀS  10 HORAS E 35 MINUTOS,  NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
VINICIUS LOURO
BIRA DO PINDARÉ
CABO CAMPOS
GLALBERT CUTRIM
SÉRGIO FROTA
RAIMUNDO CUTRIM
MAX BARROS
ANA DO GÁS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 127/

2017  – que REGULAMENTA o transporte remunerado privado individual
de passageiros, entre municípios do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDILÁZIO JÚNIOR
RELATOR:  Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos

Municipais e de Desenvolvimento Regional; Obras e Serviços Públicos.
DECISÃO: REJEITADO, por maioria, por  inconstitucionalidade,

nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Max
Barros.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 019/2017 – CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Desembargador RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE
SOUSA.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATOR:  Deputado MARCO AURÉLIO

COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 06 de Junho de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 164/2017

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

o Projeto de Lei nº 105/2017, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que Considera de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos
do Residencial Turiúba I, II, III, IV, V, VI e VII, com sede e foro no
Município de São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos assistir, promover e valorizar as
pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas (exemplo), bem como
oferecer oportunidades, meios e condições para a educação de base,
habilitação profissional, recreação, arte, melhoria dos padrões culturais e
ascensão social (exemplo).

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 105/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de junho de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio pereira
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 166/2017

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

legalidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 228/2016, de
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autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre os direitos
dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado.

Na Mensagem nº 020/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com o interesse público e com o princípio da
proporcionalidade.

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

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

No caso em tela, a Mensagem nº 020/2017 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
apresentou as razões do veto parcial ao projeto de lei ordinária nº 228/
2016, considerando-o inconstitucional por afrontar ao princípio da
proporcionalidade e contrário ao interesse público tendo em vista o preceito
aberto, de difícil mensuração e ponderação dos dispositivos que indicou.

O referido veto é tido como veto político (contrariedade ao
interesse público). Assim, convém destacar que o mesmo guarda uma
margem de discricionariedade do Chefe do Executivo, cabendo à Casa
Legislativa ponderar se prospera ou não o destacado.

Não entendendo de modo diverso, a Assembleia deve confirmar o
veto com suas razões, dando continuidade no processo legislativo.

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

ao Projeto de Lei nº 228/2016, não havendo discordância quanto à
contrariedade ao interesse público, nos termos apresentados nas
razões do veto.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto
de Lei nº 228/2016, nos termos do voto do relator, contra o voto do
Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 06 de junho de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio pereira
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 169/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Levi Pontes, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Ruy Palhano Silva.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, “o Senhor Ruy Palhano Silva, possui graduação em
Medicina pela Universidade Federal do Maranhão (1978). Mestre em
Ciências da Saúde (UFMA). Professor da Universidade Federal do
Maranhão. Preceptor do Estágio Curricular de Psiquiatria da
Universidade - CEUMA. Especialista em Dependência Química pela
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Sócio-Fundador do
Instituto Ruy Palhano. Tem experiência na área de Psiquiatria, com ênfase
em Dependência Química, trabalhando principalmente nos seguintes temas:
tratamento, prevenção dos transtornos relacionados ao uso de álcool e
drogas. Organização de políticas públicas na área de álcool e outras
drogas. Reabilitação psicossocial de dependentes químicos. Estimulação
Magnética Transcraniana”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento
Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010,

em que determina que serão agraciadas com a Medalha do Mérito
Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda
aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da Comenda.

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 018/2017, de autoria do Senhor Deputado Levi Pontes.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 018/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 06 de junho de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 172/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 016/2017, de
autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a
promoção da alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos
que colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão, em cantinas e
similares instalados em Escolas da Rede Estadual e Privadas do Estado do
Maranhão.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 10.342, de 20
de outubro de 2015, que Estabelece diretrizes, objetivos e ações para a
instituição da política estadual de alimentação escolar, e dá outras
providências. Nota-se que o Projeto de Lei, ora sob exame, possui a
mesma essência da Lei acima citada.

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

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

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

nº 016/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido (Lei Ordinária
nº 10.342, de 20 de outubro de 2015).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 016/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 06 de junho de 2017.
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Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio pereira
Deputado Vinicius Louro
Deputado Bira do Pindaré

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 177/2017

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

o Projeto de Lei nº 113/2017, de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota,
que Considera de Utilidade Pública o Jipe Clube de São Luís, com sede e
foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade realizar cursos, seminários,
conferências e congressos para incentivar o intercâmbio de experiências e
conhecimentos técnicos do esporte no País e no exterior.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 113/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de junho de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Antônio pereira
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 180/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 115/2017, de autoria do Senhor

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

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído, no âmbito
do Estado do Maranhão o “Dia Estadual dos Povos e Comunidades
Tradicionais”, a ser comemorado, anualmente, no dia 05 de junho, bem
como passa a integrar o Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que “seculares, estas
populações participaram da ocupação do território nacional, e
principalmente do Maranhão, ensinando como utilizar e manejar os
recursos naturais. Inúmeros produtos de origem vegetal, processados
por estas populações, passaram a estar presentes no dia a dia da nossa

população, na forma de fitoterápicos, condimentos, temperos, artesanatos.
Receitas culinárias nos ensinaram a combinar os produtos do extrativismo,
dando a riqueza que a cozinha maranhense reconhecidamente tem. As
populações tradicionais extrativistas, ainda hoje, compartilham suas
tradições religiosas, culturais e artísticas, participam da dinâmica
econômica com centenas de produtos e mobilizam milhares de famílias no
meio rural maranhense. Este Projeto pretende, reconhecendo sua
importância para o desenvolvimento do Maranhão, estabelecer um marco
que garanta seu reconhecimento e sua valorização, que permita a
visibilidade social necessária e a consolidação dos direitos dessas
comunidades. Também é objetivo deste Projeto a tentativa de chamar a
atenção do Poder Público, em todas as suas dimensões, visando dotar as
populações tradicionais e extrativistas, de melhores condições de
atendimento pelas politicas públicas, notadamente, saúde e educação,
além de reforçar as políticas de acesso a serviços e cidadania. Apesar de
secular, os direitos destas populações seguem ameaçados pela expansão
agropecuária, pelo uso cada vez mais intensivo e descontrolado de
agrotóxicos e sementes transgênicas, que contaminam seus solos, rios e
trazem a erosão genética de suas variedades de plantas alimentares. Os
grandes projetos de infraestrutura, que rompem seus territórios e
modificam a paisagem, trazem migrações de pessoas que pressionam
pelos recursos naturais e alteram as práticas culturais e tradicionais das
populações locais. Ademais, o conflito agrário, que traz a opressão e a
violência, pelo poder econômico que se impõe pela força e dominação
social dos grandes proprietários de terras, aflige esses povos tradicionais.
Portanto, instituir o Dia Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais,
no âmbito do Estado do Maranhão, é um reconhecimento à estas
populações, pela sua contribuição imperiosa ao desenvolvimento do
Maranhão, pela parcela de contribuição dada à cultura, à arte e às
tradições culturais do povo brasileiro”. Essa justificativa por si só atende
a pertinência da matéria.

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

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

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

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

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

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

A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 115/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARECER N° 183/2017 (EM CONJUNTO)

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 127/2017, de
autoria do Senhor Deputado Edilázio Junior, que Regulamenta o Transporte
Remunerado Privado Individual de passageiros, entre Municípios do Estado
do Maranhão.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada
uma Emenda, subscrita pela Senhora Deputada Andrea Murad, que propõe
nova redação ao inciso I, do art. 3°, com a finalidade de aprimorar o texto
original no tocante aos Tributos envolvidos.

A proposição de lei vem arrimada no art. 5°, inciso XIII, da CF/
88, que determina o livre exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
atendidas as qualificações que a lei estabelecer.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 30, I, compete
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, legislar
em matéria de interesse predominantemente municipal.

O presente projeto veicula matéria de evidente interesse local,
cuja a competência legislativa é do Município por força dos dispostos no
art. 30, incisos I e V, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado
implicitamente normatizar matérias expressamente afetas a outros entes
públicos pela Constituição Federal.

Entretanto, cabe à União a competência para regular os requisitos
gerais que funcionaram como balizas para as Leis Municipais. É o que diz
a Constituição Federal, em seu art. 22, inciso IX: “Compete privativamente
à União legislar sobre diretrizes da política nacional de transporte”.

No caso em tela, a inconstitucionalidade da proposição de lei sob
exame é incontestável. Não compete ao Estado ou ao Município transbordar
os limites das normas gerais que dispõem sobre as diretrizes da Politica
Nacional de Transporte, bem como sobre trânsito e transporte.

Destarte, caberá apenas a União, estabelecer as normas gerais
sobre trânsito e transporte individual de passageiros, em razão da sua
competência privativa para legislar sobre transporte (art. 22, inciso XI, da
CF/88).

Não há novidade nesta conclusão. O Supremo Tribunal Federal já
reconheceu a inconstitucionalidade formal de leis Estaduais que versão
sobre regulamentação do transporte remunerado de passageiros em
motocicletas, determinando que é competência privativa da União legislar
sobre trânsito e transporte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO
DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. É da

competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e
transporte, sendo necessária expressa autorização em lei
complementar para que a  unidade federada possa exercer tal
atribuição (CF, artigo 22, inciso XI, e parágrafo único). 2.
Inconstitucional a norma ordinária estadual que autoriza a
exploração de serviços de transporte remunerado de passageiros
realizado por motocicletas, espécie de veículo de aluguel que
não se acha contemplado no Código Nacional de Trânsito. 3.
Matéria originária e de interesse nacional que deve ser regulada
pela União após estudos relacionados com os requisitos de
segurança, higiene, conforto e preservação da saúde pública.
Ação direta de inconstitucionalidade procedente. (ADI 2606,
Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno,
julgado em 21/11/2002, 01 07-02- 2003 PP-00021 EMENT
VOL-02097-03 PP-00509) “Ação direta de’
inconstitucionalidade. Lei distrital 3.787, de 2-2-2006, que cria,
no âmbito do Distrito Federal, o sistema de moto-service -
transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas:
inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência
privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF,
art. 22, XI). Precedentes: ADI 2.606, Plenário, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ de 7-2- 2003; ADI 3.136, 1°-8-2006, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; ADI 3.135, 1°-8-2006, Rel. Min. Gilmar
Mendes.” (ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento
em 18-6- 2007, Plenário, DJ de 3-8-2007) Ação direta de
inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Pará. 3. Serviço de
transporte individual de passageiros prestado por meio de
ciclomotores, motonetas e motocicletas. 4. Competência
privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art.
22, XI, CF). 5. Precedentes (ADI 2.606/SC). 6. Procedência da
ação (ADI 3135, Relator (a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-
00033 EMENT VOL-02246-0 I PP-OO 168 LEXSTF v. 28, n.
334, 2006, p. 52-58) AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALlDADE. LEI DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. L1CENCIAMENTO DE
MOTOCICLETAS PARA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS (“MOTOTÁXI”). COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALlDADE
FORMAL RECONHECIDA. I - Competência privativa da
União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art.22, XI).
II - Exercício de atribuição pelo Estado que demanda autorização
em lei complementar. III - Inexistência de autorização expressa
quanto ao transporte remunerado de passageiros por
motocicletas. IV - Ação direta julgada procedente para declarar
a inconstitucionalidade da lei mineira 12.6 I 8/97. (ADI 3136;
Relator (a): Min. RICARDO LEW ANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 10-11-2006 PP-00049
EMENT VOL-02255-02 PP-00250 RT v. 96, n. 857, 2007, p.
168-175 LEXSTF v. 29, n. 338,2007, p. 56-70) 7/20 Na mesma
esteira, os Tribunais pátrios partilham do mesmo entendimento:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
MUNICIPAL REGULAMENTAÇÃO D O
TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO
DE PASSAGEIROS EM M O T O C I C L E T A S
EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLA
TIVA DOS MUNICÍPIOS (ART. 17-I, CE) MATÉRIA
RESERVADA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO (ART. 22-XI,
CF) VÍCIO FORMAL CARACTERIZADO PEDIDO
,PROCEDENTE DECLARAÇÃO DE
INCONSTlTUCIONALlDADE COM EFEITOS “EX
NUNC”. (TJ-PR - Assistência Judiciária: 8032197 PR 803219-
7 (Acórdão), Relator: Teimo Cherem, Data de Julgamento: 06/
08/2012, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 931 20/08/
2012) ADIN LEI MUNICIPAL.
INCONSTITUCIONALlDADE FORMAL E MATERIAL.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE
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CARGAS E ENTREGAS ATRAVÉS DE MOTOCICLETAS.
Possibilidade jurídica do pedido, em face da disposição do art.
8° da Constituição Estadual, impondo aos municípios respeito
aos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Padece
de inconstitucionalidade formal, por vício material e formal, a
Lei n.º 1.127/2008, que dispõe “sobre a prestação de serviços
com uso de motocicleta no município de Picada Café e dá outras
providências”, por tratar de matéria, cuja competência, é exclusiva
da União e estabelecer restrições não previstas no CNT. Afronta
aos artigos 22, inciso XI e 170, “caput” e incisos IV e V, da
Constituição Federal e artigos 8°, 157, “caput”, e 266, “caput”,
da Constituição Estadual. Precedentes da Corte. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALlDADE JULGADA
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70028750214, Tribunal Pleno,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Março Aurélio dos Santos
Caminha, Julgado em 20/07/2009).

Diante do exposto, é chapado, manifesto, evidente o vício de
inconstitucionalidade formal da proposição de lei sob exame.

Ademais, o legislador não desfruta de liberdade irrestrita para
instituir serviços públicos, pois, não fosse assim ele poderia instituir
novos monopólios e suprimir a iniciativa privada ao seu talante, passando
por cima dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência.

A demora do Congresso Nacional em regulamentar o tema (Projeto
de Lei n 5.587/2016, já votado na Câmara dos Deputados) não tem o
condão de revogar as regras do processo legislativo constitucional. Só uma
Lei Complementar Federal poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias de competência privativa da União.

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está
limitado pelos princípios da Constituição da República.

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é,
segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade, visto
que é de competência privativa da União legislar sobre a matéria.

Quanto à Emenda apresentada, deixamos de apreciar, em face da
inconstitucionalidade da proposição de Lei, sob análise.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, somos pela inconstitucionalidade do Projeto de

Lei nº 127/2017, com base nos princípios constitucionais acima
mencionados.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional; Obras e
Serviços Públicos, para apreciar a matéria.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela Inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 127/2017, nos
termos do voto do relatar.

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

em 06 de junho de 2017.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada na confecção de placas, totens e películas adesivas para
atualização da sinalização visual existente, visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos
termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução
Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº
1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do
Pregão Presencial nº 012/2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade
com o Termo de Adjudicação nº 023/2017-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0255/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a
COLOTECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, com valor total de
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), nos termos do
Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 05 de junho
de 2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0802/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 023/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material de consumo na espécie
elétricos visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 21 de
junho de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do
prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av.
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
05 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3401/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 024/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da contratação de empresa especializada no fornecimento
de material permanente na espécie máquina de lavar louças monocâmara
industrial para a cozinha da Creche Escola Sementinha da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 22 de
junho de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do
prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av.
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
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Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
05 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

P O R T A R I A   Nº 502/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 095/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e ANDRE MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 030/2017 - ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material permanente na espécie
“eletrodomésticos do tipo frigobar”, destinados a atender as
necessidades da sede da Assembleia Legislativa, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei nº
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05
de junho  de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 503/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 096/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e FERNANDO
GUILHERME RODRIGUES,   matrícula  nº 1619535, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de    Registro de
Preços - 025/2017 - ALEMA, para futura e eventual  aquisições de
materiais elétricos na espécie “luminárias” destinadas a atender as
necessidades da Assembleia Legislativa,   conforme determina o Art.
20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito    vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05
de junho de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício
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CARLOS ALBERTO FERREIRA
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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