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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/06/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.06.2017

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 438/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO BOI DA
MAIOBA, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO DE 120
(CENTO E VINTE) ANOS DE FUNDAÇÃO, EM 07 DE JUNHO DO
ANO EM CURSO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 441/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO PELA PASSAGEM DE SEU 82º
(OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 19 DE JUNHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR JOSÉ ANTÔNIO MARTINS E À CÂMARA
DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR AMARILDO ESTRELA PAIXÃO.

3. REQUERIMENTO Nº 448/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, QUE NOS TERMOS REGIMENTAIS
E DE ACORDO COM O ART 28 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO, SEJA SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O PARECER Nº 001/17, ORIUNDO DA COMISSÃO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR, CONTRÁRIO A REPRESENTAÇÃO
Nº 001/17, DE SUA AUTORIA, POR DISCORDAR DOS TERMOS
DO PARECER E DA DECISÃO DA REFERIDA COMISSÃO.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 442/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DE ANTÔNIO JOSÉ DA
CONCEIÇÃO RAMOS, MAIS CONHECIDO COMO “MESTRE
PATINHO”, CONSIDERADO UMA DAS MAIORES REFERÊNCIAS
EM CAPOEIRA NO ESTADO DO MARANHÃO.

5. REQUERIMENTO Nº 443/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DO
ANO EM CURSO, UMA VEZ QUE ESTEVE REPRESENTANDO
ESTE PODER NA “XXI CONFERÊNCIA NACIONAL DOS
LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS (CNLE)”,
REALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME
CONVITE EM ANEXO.

6. REQUERIMENTO Nº 444/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM
CURSO, UMA VEZ QUE ESTEVE REPRESENTANDO ESTE PODER
NO “1º ENCONTRO MUNICIPAL PARTIDÁRIO E TARDE DE
FILIAÇÃO”, REALIZADO NA CIDADE DE CHAPADINHA, NESTE
ESTADO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.

7. REQUERIMENTO Nº 445/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJAM JUSTIFICADAS SUAS AUSÊNCIAS DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 07 E 08 DE JUNHO
DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA
EM FOZ DO IGUAÇU, REPRESENTANDO A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA NA XXI CONFERÊNCIA NACIONAL DOS
LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS, REALIZADA
PELA UNALE.

8. REQUERIMENTO Nº 446/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE
JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO DE
FAMILIAR EM PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME
ATESTADO EM ANEXO

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/06/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 151/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que proíbe a comercialização de cigarros e de derivados
do tabaco em um raio de duzentos metros das instituições de ensino do
Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 152/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa
de Desconto Parcelado dos valores relativos aop IPVA na Folha de
Pagamento dos Servidores Públicos e Militares no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 144/17, de autoria do Senhor Deputado

Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, o Instituto Socio
Educativo Mãos Solidárias, com sede no Município de Icatú, Etado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 145/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, A Associação dos
Moradores Remanescentes de Quilombo do Povoado Jucara, com sede no
Municiíoio de São Vicente Ferrer, Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N 146/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, a Associação dos
Moradores da Localidade Morada Nova, com sede no municipio de Barão
de Grajaú, Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 147/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, a Associação dos
Produtores Rurais de Santa Isabel, com sede no município de Icatú, Estado
do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 148/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, a Associação dos
Produtores Rurais Quilombolas Proteção São João do Povoado Mata,
com sede no município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 149/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, o Instituto Beneficente
Peniel de Aldeias Altas, com sede no município de Aldeias Altas, Estado
do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 150/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo braide, que considera de Utilidade Pública, que considera de
Utilidade Pública, o Bloco Alternativo Ritimistas Unidos da Madre Deus,
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com sede e foro na Rua São José, nº 73, Madre Deus na Cidade de Sã Luis,
neste Estado.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 140/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas
com neoplasia maligna – Câncer – pelos órgãos públicos do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 141/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de
seguro garantia nas obras, projetos e serviços contratados pelos órgãos da
administração direta e indireta, fundações, empresas públicas e sociedade
de economia mista no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 142/17, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que institui a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao
uso da Energia Solar – Pró-Solar, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 143/17,  de autoria do Senhor Deputado
Glalbert Cutrim, que revoga o inciso II, e altera o inciso III do art. 48 da Lei
Nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Sistema de
Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros,
Veículos e Cargas do Estado do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/17,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que Concede Medalha
“Manuel Beckman” ao Senhor Edeilson Carvalho.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/17,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Ten. Márcio Ferreira
Lobato.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 13/06/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sérgio Vieira.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Edson Araújo.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – 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 EDSON ARAÚJO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº151 / 17

Ementa: Proíbe a comercialização de cigarros e de
derivados do tabaco em um raio de duzentos metros
das instituições de ensino do Estado do Maranhão.

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:

Art. 1º. Suplementando a Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de
1996, fica proibida a comercialização de cigarros e de derivados do tabaco
em um raio de duzentos metros das instituições de ensino do Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. O centro do raio é o exato local onde a instituição
de ensino se encontra.

Art. 2º Consideram-se instituições de ensino, para os efeitos desta
Lei, as unidades públicas ou privadas da pré-escola, do ensino fundamental
e do ensino médio.

Art. 3º Os infratores desta Lei sujeitam-se às sanções impostas
pelo Art. 22, e incisos do Decreto N° 2.018 de 1° de outubro de 1996, que
regulamenta a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação em vigor:

I - advertência;
II – apreensão do produto; conforme disposto no Art. 22, IV, do

Decreto N° 2.018 de 1° de outubro de 1996, que regulamenta a Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996.

III – aplicação de multa, conforme disposto no Art. 22, V, do
Decreto N° 2.018 de 1° de outubro de 1996, que regulamenta a Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996.

§ 1º As sanções previstas neste artigo são aplicadas pela autoridade
competente, na forma do regulamento.

§ 2º No caso de o proprietário, o locatário ou o responsável se
recusar a assinar o documento de notificação, o agente fiscalizador deve
fazer constar a ocorrência no próprio documento.

§ 3º Na aplicação das sanções previstas neste artigo deve ser
assegurado o contraditório e ampla defesa, na forma do regulamento.

Art. 4º A advertência é aplicada por meio de notificação,
estabelecendo o prazo máximo de dois dias para regularização.

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo estipular o valor das multas a
serem aplicadas sendo respeitado o limite disposto no Art. 22, V, do
Decreto N° 2.018 de 1° de outubro de 1996, que regulamenta a Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996.

§ 1º Considera-se reincidente o infrator que cometa a mesma
infração no período de três meses, desde que tenha transitado em julgado
administrativamente eventual impugnação, na forma do regulamento.

§ 2º Considera-se infração continuada a manutenção do fato que
gerou a autuação dentro do período de quinze dias da autuação originária.

Art. 6º O estabelecimento que se enquadrar no disposto nesta Lei
deve afixar placa no seu interior que verse a respeito da proibição de
comercialização de cigarros e de derivados do tabaco de que trata esta Lei,
sob pena da aplicação das sanções previstas nos arts. 4º e 5º.

Art. 7º  O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de
cento e vinte dias.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9 Revogam-se as disposições em contrário.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de junho de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei busca complementar o texto da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da
Constituição.  A referida lei foi regulamentada pelo Decreto N° 2.018, de
1° de outubro de 1996, no seu Art. 27 “O disposto neste Decreto não
exclui a competência suplementar dos Estados e Municípios em relação
à Lei nº 9.294, de 1996.”

Nobres Deputados, o tabagismo é classificado como doença crônica
gerada pela dependência da nicotina, estando inserido na Classificação
Internacional de Doenças (CID10) da Organização Mundial da Saúde –
OMS.

O fumante está exposto a mais de 4 mil substâncias tóxicas, sendo
que muitas delas são cancerígenas. O cigarro pode causar cerca de cinquenta
doenças diferentes, que abarcam problemas cardiovasculares, respiratórios,
circulatórios, além da alta incidência de patologias relacionadas ao câncer.

A nicotina é uma das substâncias que mais causam dependência
química, e a maioria dos usuários de cigarro começa o uso na adolescência,
com consequências para sua saúde a longo prazo. Os adolescentes fumantes
são mais suscetíveis a infecções respiratórias, patologias bucais e redução
de sua capacidade física. A OMS considera que o fumo é a principal causa
de morte por câncer que pode ser evitada no mundo.

De acordo com estudo do Instituto Nacional de Câncer – INCA,
disponibilizado no endereço eletrônico http://www1.inca.gov.br/situacao/
arquivos/causalidade_ tabagismo.pdf, “90% dos fumantes começam a
fumar antes dos 19 anos, sendo que 15 anos é a idade média de iniciação.”

Ainda segundo o pneumologista da Divisão de Controle do
Tabagismo do INCA, Ricardo Meirelles, “a iniciação precoce ao tabagismo
pode aumentar em quase o dobro o risco de danos à saúde. Quanto mais
cedo se estabelece a dependência à nicotina maior o risco de morte
prematura.” (http://www2.inca.gov.br /wps/wcm/connect/comunicacao
i n f o r m a c a o / s i t e / h o m e / s a l a _ i m p r e n s a / r e l e a s e s / 2 0 1 1 /
adolescentes_brasileiros_tem_facil_acesso_ao_cigarro )

Não se pode olvidar que o cigarro muitas vezes é a porta de
entrada para o uso de outras drogas, que aniquilam o futuro do jovem,
visto que ao estar dependente quimicamente não consegue desenvolver
suas habilidades sociais, emocionais e profissionais.

Não remanescem dúvidas de que a comercialização de cigarro e
tabaco nas proximidades das instituições de ensino facilitam o acesso da
criança e do adolescente a essas substâncias maléficas.

Em vista disso e, ainda, diante do dever do Estado em preservar a
saúde, a dignidade, a educação da criança e adolescente, reputa-se
imprescindível que sejam adotadas medidas no sentido de obstruir ou ao
menos mitigar o acesso de crianças e adolescentes ao cigarro e aos derivados
do tabaco.

Por todo o aventado, rogo o auxílio dos nobres Parlamentares a
fim de ser aprovado este Projeto Lei, que tem por finalidade precípua
preservar o futuro dos jovens do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº  152 / 17

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a instituir o
Programa de Desconto Parcelado dos valores
relativos ao IPVA na Folha de Pagamento dos
Servidores Públicos e Militares no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de
Desconto em Folha Parcelado dos valores relativos ao IPVA dos veículos
de propriedade dos servidores públicos e militares no âmbito do Estado
do Maranhão, visando a recuperar créditos tributários do IPVA, bem
como a regularização da situação de inadimplência do proprietário do
veículo.

Art. 2°. Para ter os benefícios do Programa de Desconto em Folha
Parcelado, o servidor deverá solicitar, pessoalmente, em seu órgão de
origem, e se sujeitará às regras utilizadas na administração pública para
empréstimos do mesmo tipo, a exemplo de empréstimo consignado.

Parágrafo único. Durante a vigência do parcelamento instituído
por esta lei, os beneficiários farão a comprovação do pagamento
apresentando o comprovante de quitação da parcela mensal do mês anterior
paga, que será enviado mensalmente ao servidor pela Secretaria de Estado
da Fazenda.

Art. 3°. O desconto em folha parcelado será permitido para as
dívidas com atraso de, no máximo, 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Considera-se credito tributário do IPVA todos
os tributos incidentes no Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores, a saber, o imposto estadual pago anualmente pelo
proprietário de todo e qualquer veículo automotor ao qual seja exigido
emplacamento.

Art. 4°. Os débitos a que se refere o artigo 3º desta lei poderão ser
parcelados em até 12 vezes, a critério do servidor solicitante, considerando-
se sua margem para consignação.

Art. 5°. A inadimplência pelo período de 30 dias causado pelo não
pagamento de parcela mensal do órgão responsável pelo repasse de créditos,
não prejudicará o requisitante que em situação emergencial poderá, em
conciliação com a SEFAZ, efetuar os próximos pagamentos das parcelas
até a quitação, ficando o litígio das parcelas negligenciadas entre o órgão
pagador e a SEFAZ.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de junho de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Estado do Maranhão assim como os demais entes federados,

enfrenta uma considerável crise financeira. A instabilidade econômica alcança
vários segmentos da sociedade, até mesmo o Estado.

Neste momento de crise, um dos principais penalizados é o servidor
público, que precisa se reorganizar e reduzir gastos, a fim de manter suas
necessidades básicas, e as consequências são diversas, a exemplo da perda
do poder de compra, inadimplência, pauperização das famílias, aumento
do desemprego, dentre outros. Ou seja, a crise econômica tem efeito cascata
e atinge todos, em todas as esferas.

Visando a minimizar as dificuldades apontadas e viabilizar a melhor
organização financeira do funcionalismo público a partir do empréstimo
consignado, consideravelmente utilizado pelo funcionalismo público. Tem-
se que o resultado final será o aumento da receita do Estado em relação aos
débitos do IPVA, além da redução das apreensões de veículos, cujos
prejuízos são perceptíveis, a exemplo as própria perda do veículo pela
incapacidade financeira do proprietário em pagar as dívidas.

Essa alternativa proposta visa a possibilitar a recuperação de
créditos em um momento tão difícil para todos os Maranhenses. Pela sua
importância, pelo interesse social, pedimos o apoio dos ilustres pares para
a aprovação desta Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO nº 441 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de BEQUIMÃO, pela
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passagem de seu 82º (octogésimo segundo) aniversário, que ocorrerá
no próximo dia 19 de junho, oportunidade em que requeiro, também, que
se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor José
Antônio Martins e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
do seu presidente, Senhor Amarildo Estrela Paixão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 12 de junho de 2017. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMENTO Nº 442 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de ouvida
a mesa, que seja encaminhada mensagem de profundo pesar aos familiares
de Antônio José da Conceição Ramos, mais conhecido como “Mestre
Patinho”, considerado uma das maiores referências em capoeira no Estado
do Maranhão.

Mestre Patinho formou-se em Educação Física pela Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), vindo a praticar diversos esportes, entre
lutas e ginástica olímpica, tornando-se mestre em capoeira. Criou a primeira
escola de capoeira do Maranhão, no Laborarte, e ainda na década de 1980
a roda aberta a capoeiristas de outros grupos, como modo de divulgar a
capoeira como arte.

Em 1992, organizou o Festival de Cânticos da Capoeira, para
evidenciar a musicalidade como um dos principais fundamentos da capoeira,
que foi realizado durante cinco anos consecutivos, também fazendo parte
da estratégia de divulgação da capoeira. Também foi um dos organizadores
do IÊ! Camará – ‘Encontro de Capoeira Angola’, com objetivo de aprofundar
os conhecimentos sobre o movimento da capoeira.

O Maranhão perde um grande ídolo, um importante divulgador da
capoeira no Maranhão, por isso encaminhamos mensagem de profundo
pesar a seus familiares e amigos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de junho de 2017. - Bira
do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMENTO Nº 443 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência que seja justificada a minha ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 07 e 08 de junho do ano em curso, uma vez que estive
representando este poder na “XXI Conferência Nacional dos Legisladores
e Legislativos Estaduais (CNLE)”, realizada na cidade de Foz do Iguaçu/
PR, conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 12 de junho de 2017. - Junior Verde - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMENTO Nº  444 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária realizada
no dia 05 de junho do ano em curso, uma vez que estive representando este
poder no “1º encontro Municipal Partidário e Tarde de Filiação”, realizado
na cidade de Chapadinha, neste Estado, conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 12 de junho de 2017. - Junior Verde - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMNETO Nº 445 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, sejam justificadas minhas ausências das sessões plenárias realizadas
no período de 07 à 08 de junho do corrente ano, em virtude de viagem
realizada à Foz do Iguaçu, representando a Assembleia Legislativa na XXI
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada
pela UNALE.

SALA DAS SESSÕES DA ASSMBLEIA LEGISALTIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 12 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. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMENTO Nº 446 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência das sessões plenárias
realizadas nos dias 05,06,07 e 08 de junho  do corrente ano, para
acompanhamento de familiar em procedimento médico conforme atestado
em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 12 de junho de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMENTO Nº 447 / 17

Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa
do Sistema de Bonificação das Notas do Enem para
alunos do Estado do Maranhão.

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/16, requeremos a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa do Sistema de Bonificação das Notas do
Enem para alunos do Estado do Maranhão, entidade suprapartidária
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de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos nos termos da Ata
de fundação e do estatuto em anexo.

São Luís (MA), 13 de junho de 2017. - PROFº MARCO
AURÉLIO - Deputado Estadual

FRENTE PARLAMENTAR
ESTATUTO

Art. 1º - Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de
Bonificação das Notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão
é uma entidade associativa que defende interesse comuns, constituída por
representantes de todas as correntes de opinião política da Assembleia
Legislativa do Maranhão e tem como objetivo defender a implantação de
um sistema de valorização do estudante maranhense que concorrem ás
vagas para ingresso na Universidade Federal do Maranhão.

Parágrafo Único – A Frente Parlamentar em Defesa do Sistema
de Bonificação das Notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão,
que tem sede em São Luís - MA, é instituída sem fins lucrativos e com
tempo indeterminado de duração.

Art. 2º - São finalidades da Frente Parlamentar em Defesa do
Sistema de Bonificação das Notas do Enem para alunos do Estado do
Maranhão:

I – estimular a discussão e promover debates sobre a realidade da
ocupação de vagas no Ensino Superior no Estado do Maranhão;

II – promover o intercâmbio com outras instituições, em especial
as Universidade Públicas, para o alcance dos objetivos pretendidos por
esta frente parlamentar.

III – debater politicas públicas que estimulem, dentro dos ditames
legais, o ingresso dos estudantes oriundos de escolas maranhenses nos
cursos superiores da Universidade Federal do Maranhão.

IV – estimular a possibilidade de estabelecimento de um sistema
de bonificação das Notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
para estudantes egressos das escolas maranhenses, favorecendo a formação
de profissionais que permaneçam no Estado do Maranhão, ampliando os
serviços prestados à população maranhense.

Art. 3º - Integram a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de
Bonificação das Notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão;

I – como membros fundadores os Deputados Estaduais que
subscrevem o Termo de Adesão para a constituição desta Frente;

II – como membros efetivos os parlamentares que subscreverem
o Termo de Adesão em data posterior a constituição desta Frente;

III - como membros colaboradores os vereadores e sociedade civil
que se interessem pelos objetivos desta Frente.

Art. 4º - A Frente Parlamentar terá uma Diretoria formada um
coordenador.

Art. 5º - Compete à Diretoria da Frente Parlamentar:
I – organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;
II – praticar todos os atos administrativos inerentes ao

funcionamento da Frente;
III- representar a Frente Parlamentar;
Art. 6º - Os mandatos da Diretoria será de 1(um) ano, permitida

uma única reeleição.
Parágrafo único: O mandato do Coordenador será findo quando o

ocupante deste cargo, por algum motivo, deixar de ser parlamentar ou
perder o mandato.

Art. 7º - O presente Estatuto entrará em vigor nesta data.
                       São Luís (MA), 13 de Junho de 2017.

ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR

Ao ______ dia do mês de maio de 2017, reuniram-se os Deputados
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
com a finalidade de constituir a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria
Siderúrgica no Maranhão, eleger a Diretoria. Assumiu a coordenação dos
trabalhos o Deputado Sérgio Vieira onde comunicou a constituição da A

Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de Bonificação das Notas
do Enem para alunos do Estado do Maranhão, aprovação do Estatuto
e eleição da Mesa. Houve uma exposição dos motivos de criação da referida
frente e em seguida foi distribuído cópias do Estatuto que foi votado e
aprovado por unanimidade e após iniciou-se o processo de eleição da
Diretoria. Tendo sido indicado para concorrer a Coordenador o Deputado
Profº Marco Aurélio, sendo aprovados. Nada mais havendo a tratar foi
dada por encerrada a Reunião.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 14.06.17
EM: 13.06.17

REQUERIMENTO Nº 448 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais solicitamos a Vossa Excelência, de acordo
com o art. 28 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia
Legislativa, que seja submetido a apreciação do Plenário o Parecer nº 001/
17, da Comissão de Ètica e Decoro Parlentar,contrário a Representação nº
001/17, de minha autoria, por discordar dos termos de parecer e da decisão
da citada Comissão.

Conforme a Representação que requereu a Comissão de Ética
Parlamentar para apurada a conduta do Deputado Levi Pontes, referente
aos Atos Incompatíveis a Ética e o Decoro Parlamentar.  O ato praticado
pelo deputado levi pontes: “pleitear de favorecimentos ou vantagens
pessoais ou eleitorais com recurso publico” configura ato incompativel
com a etica e decoro parlamentar conforme o inciso III do artigo 12 da
Resolução Legislativa nº 448/2004.

O Decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade.
Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se
confunde com aspectos criminais, embora deles possa decorrer.

Portanto, a conduta que é incompatível com o decoro parlamentar
atenta contra a imagem do parlamento em si e os valores republicanos que
lhe são próprios.

A Assembleia Legislativa do Maranhão não pode se furtar do bem
jurídico tutelado, a credibilidade e a respeitabilidade do Parlamento perante
a sociedade.

São Luis, em 12 de junho de 2017. - ANDREA MURAD -
Deputada Estadual PMDB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 13.06.17
EM: 12.06.17

INDICAÇÃO Nº 753 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Sr. Secretário de Segurança Pública do Maranhão,
JEFERSON PORTELA, Solicitando a realização de estudos técnicos
para verificar os impactos financeiros e operacionais da diminuição dos
INTERSTÍCIOS para concessão das PROMOÇOES aos membros da
POLICIA MILITAR DO MARANHÃO e CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho
de 2017. - CABO CAMPO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 754 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Sr. Governador do Estado do Maranhão FLÁVIO
DINO, e ao Sr. ARTUR CABRAL, presidente da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana, Solicitando a construção de um TERMINAL
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA BAIXADA MARANHENSE,
a fim de acolher e organizar o grande fluxo de passageiros que embarcam e
desembarcam utilizando-se, hoje, das precárias estruturas do “Anel Viário”
em São Luís.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho
de 2017. - CABO CAMPO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 755 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Sr. Comandante da Polícia Militar do Maranhão,
Cel. FREDERICO PEREIRA, Solicitando a realização de estudos técnicos
para verificar os impactos financeiros e operacionais da diminuição dos
INTERSTÍCIOS para concessão das PROMOÇOES aos membros da
POLICIA MILITAR DO MARANHÃO e CORPO DE BOMBEIROS
MILIT AR DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho
de 2017. – CABO CAMPOS – Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 756 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Sr. Governador do Estado do Maranhão FLÁVIO
DINO, Solicitando a realização de estudos técnicos para verificar os
impactos financeiros e operacionais da diminuição dos INTERSTÍCIOS
para concessão das PROMOÇÕES aos membros da POLICIA MILITAR
DO MARANHÃO e CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho
de 2017. - CABO CAMPO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 758 / 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. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade
possível, a pavimentação asfáltica do bairro Vila Aparecida, em Paraibano.

O bairro Vila Aparecida, localizado em Paraibano/MA, é um dos
mais antigos e principais bairros do município, contando com

aproximadamente 2 (duas) mil famílias, que padecem, diariamente, com
sérios problemas de infraestrutura, comprometendo a qualidade de vida de
seus moradores, necessitando assim, de algumas intervenções urgentes,
como a realização da pavimentação asfáltica, considerando que não há uma
via adequada de trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a
sua extensão, uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama,
situação que é agravada durante o período chuvoso, provocando diversos
acidentes pela falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do referido bairro, e sobretudo, para a população
do município em contento, solicitamos por meio desta proposição, a
pavimentação asfáltica do bairro Vila Aparecida, concedendo maior
segurança e facilidade de locomoção aos pedestres, além de fornecer meio
adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação asfáltica da
mencionada localidade, diante das constantes reclamações dos moradores
que são diariamente prejudicados pela dificuldade e precariedade de acesso,
em razão da inexistência de condições adequadas de infraestrutura. Assim,
a pavimentação asfáltica irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá
para uma melhora significativa nas condições de vida da localidade,
justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 06 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 759 / 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. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e para o Secretário de Estado
do Esporte e Lazer, o Sr. Márcio Jardim, para que proceda com a
construção de uma praça pública no Povoado Vila Pitó, município de
Paraibano, neste Estado.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, e que as praças constituem espaços
públicos onde o lazer e o esporte proporcionam além da integração da
família na comunidade, uma melhora na qualidade de vida e a redução dos
indicadores de violência, solicitamos por meio desta indicação a construção
de uma praça pública no Povoado Vila Pitó, em Paraibano.

Sabe-se que o povoado Vila Pitó, no município de Paraibano, tem
uma população de aproximadamente 2 (duas) mil famílias, sendo um dos
mais antigos e principais povoados do município. Contudo, a referida
localidade não possui um único local passível de utilização para fins
esportivos e de lazer, como praças e parques, que tem fundamental
importância no desenvolvimento sustentável das cidades, essenciais para
a integração social e o combate a marginalização crescente entre os jovens.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida dos
moradores da supracitada comunidade, haja vista que o lazer é considerado
uma forma de descanso necessária para manutenção do bem-estar pessoal,
faz-se necessária a construção de uma praça pública no Povoado Vila Pitó,
para que sua população possa usufruir de um espaço público apropriado
para o laser e integração social, justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 13 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº  760 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e para o Excelentíssimo Senhor Prefeito
de São Luís, o Senhor Edvaldo Holanda Júnior, que determinem aos setores
competentes a reforma da Praça Gomes de Sousa, no Centro de São Luís,
criando-se dentro dela espaço dedicado e apropriado à prática da capoeira,
a ser denominado “Espaço de capoeira Mestre Patinho”.

Conhecido por todos como Mestre Patinho, Antônio José da
Conceição Ramos, é uma referência para a cultura maranhense, um dos
mestres mais conhecidos e um dos maiores formadores, que tivemos na
história do Maranhão, no que diz respeito à capoeira. Desta feita, importante
homenageá-lo com a criação de um espaço destinado à prática dessa
atividade reconhecida como patrimônio imaterial cultural do povo brasileiro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de junho
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, Imprensa, Todos que acompanham a transmissão desta Sessão.
Eu quero reforçar o convite para a audiência pública, em Imperatriz, na
próxima terça-feira, dia 20 de junho, que tratará sobre a implementação do
sistema de bonificação às notas do ENEM para estudantes oriundos de
escolas maranhenses. Deputado Antônio Pereira, V. Exa., que é médico e é
da nossa região Tocantina sabe muito bem da necessidade de se implantar
esta bonificação haja vista a exclusão dos estudantes maranhenses, desde
que o sistema passou a ser unificado, sobretudo no curso de Medicina, a
grande maioria dos estudantes de Medicina da Universidade Federal do
Maranhão, hoje, a grande maioria é de fora, regiões Sul, Sudeste e esses
alunos que passam em Medicina na primeira oportunidade transferem
seus cursos, não ficam em nosso estado. E eu tenho batido insistentemente
nesta tecla, há mais de dois anos, estimulado um debate com a Universidade
Federal do Maranhão, a reitoria tem acolhido esse debate e quem delibera
sobre a implantação ou não de um sistema de bônus para os estudantes de
escolas maranhenses é o Conselho Universitário. A UFPA já faz. A
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará com sede em Marabá
também já faz uma bonificação. A federal do Pernambuco, várias outras
universidades federais, algumas delas chegam a implementar um bônus de
até 20% às notas do ENEM para os estudantes do seu estado e como
reforça as condições de ingressos desses estudantes. Em Imperatriz,
inúmeros alunos tiraram mais de 700 pontos no ENEM, 700, 720, 750
pontos, mas, infelizmente, a nota de corte foi muito acima, foi beirando os
800 pontos. Esses alunos, alunos bons, porque o aluno que faz 700 , 750
pontos é um aluno bom, é um aluno que está preparado, mas tiveram as
suas oportunidades limitadas em função dessa concorrência que é unificada.
E se os alunos que passam que vem de fora ficassem ainda ia, mas não
ficam. Quase sempre, na primeira oportunidade, transferem os seus cursos.
Eu digo sempre que o primeiro período de Imperatriz, que encerrou a

poucos meses, de 40 alunos, 12 já voltaram para os seus estados de
origem. No curso de Medicina em Imperatriz na UFMA são 249 alunos
matriculados, somente 42 são de Imperatriz e da região tocantina, quase
todos vêm de fora. Precisamos implementar já a bonificação. Nós marcamos
esse audiência pública em Imperatriz, que será no dia 20 de Junho. E eu
quero reforçar a necessidade, a importância da participação desta Casa.
Nós vamos em uma representação da Frente Parlamentar em Defesa da
Bonificação nas Notas da ENEM para estudantes de escolas maranhenses,
para o ingresso na UFMA, uma Proposição minha, que esta Casa muito
bem acolheu, já estivemos com a Frente reunida com a Reitoria da UFMA.
E, nesta terça-feira, dia 20, nós estaremos reunidos com membros da
Reitoria, com membros do Conselho Universitário, com juristas, nós
deputados estaduais que pudermos participar, aos vereadores de
Imperatriz, os estudantes, professores. Na última quinta-feira, eu estive
reunido com o colegiado do curso de Medicina, em Imperatriz, com
professores, com estudantes, com a coordenadora do curso, a Professora
Ana Lígia, com professor Rodson, professor de Medicina, e os professores
são unânimes, sabendo que tem que mudar esse sistema, para continuar,
para que a gente possa garantir maior condição de ingresso dos nossos
estudantes. Não podemos mais adiar. E eu quero dizer da minha deferência
à Reitora Nair Portela que tem acolhido muito bem esta causa; do professor
Alan Kardec, que é assessor direto da reitora, que tem nos ajudado muito
nessa causa. Nós precisamos implementar a bonificação. Será uma das
condições para garantirmos reforçar os jovens maranhenses tanto no curso
de Medicina de Imperatriz, no curso de Medicina de Pinheiro, no curso de
Medicina de São Luís. Do contrário, nós vamos ter só um curso sediado
aqui no Maranhão, mas grande maioria dos estudantes vem de fora. Eu não
sei qual é a contribuição que nós vamos estar dando aos nossos jovens, só
vendo o melhor da UFMA alguns dos melhores cursos da UFMA sediados
aqui para estudantes de fora. Precisamos valorizar os nossos jovens e
precisamos contar com o apoio maciço desta Casa de leis nesta audiência
pública em Imperatriz. Deputado Bira, V. Exa. que tem pautado essa
causa, Deputado Wellington, contamos com as presenças de todos vocês
na terça-feira, dia 20, em Imperatriz, às 9horas da manhã, na Câmara de
Vereadores. E de já agradeço ao presidente Zé Carlos, ao vereador Carlos
Hermes, por terem garantido esse espaço para esta importante discussão,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, deputados, deputadas.
Bom dia, galeria. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos telespectadores da
TV Assembleia. Bom dia à população do Estado do Maranhão. Quero
destacar nesse momento, Senhor Presidente e nobres colegas, deixar o
registro aqui que lá na cidade de Buriticupu, nesse final de semana, na
cidade da nobre Deputada Francisca Primo, ocorreu a eleição do
coordenador da Comissão de Intergestores Regional de Saúde de Açailândia.
Essa comissão é composta pelos Secretários de Saúde dos oito municípios
da regional e de Açailândia, sendo o Secretário Elias Rocha, de Buriticupu;
Jane Cruz, da Vila Nova dos Martírios; Abdala Filho, de Bom Jesus das
Selvas; Adriana Silva, de Itinga; Socorro Costa, de Cidelândia; Gilvan
Alves, de São Pedro da Água Branca; Denise Caroline, de São Francisco do
Brejão; de Açailândia a secretária Kelly Rodrigues. E parabenizar a eleição
de Elias Rocha, que foi reconduzido ao cargo. Eleição esta que ocorreu na
cidade de Buriticupu, com a presença de várias outras autoridades. Desejar
sorte ao Elias e dizer que esta comissão é muito importante para a regional
de Açailândia, no que diz respeito à união que esses gestores têm, à união
que esses secretários têm em busca de melhorias e de benefícios para a
saúde daquela regional. Um exemplo que cito aqui foi a busca incansável,
que há muito tempo essa comissão, capitaneada pelo Elias, Secretário de
Saúde de Buriticupu, vem fazendo em busca do número de vagas, de
ampliar o número de vagas da Clínica de Nefrologia lá de Açailândia,
Deputado Antônio Pereira. Vagas estas que já foram garantidas pelo
Secretário, pelo Governo Flávio Dino, pelo Secretário de Saúde, Doutor
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Carlos Lula, e está na elaboração do contrato. No mês de julho, correndo
tudo certo e com a ajuda de Deus, nós estaremos lá visitando a clínica já
com esse número de vagas ampliadas. Mas quero deixar registrado que
esta luta também foi desta comissão. Depois que cheguei a esta Casa, fui
procurado pelos proprietários da clínica e dei a minha parcela de
contribuição junto ao Governo do Estado, para acelerar esse processo,
mas esta comissão há muito já vem lutando pelo aumento do número de
vaga, e foi muito importante nessa questão de conseguirmos que o Governo
Flávio Dino, o Governador Flávio Dino, o Governo do Estado nos
proporcionasse esse benefício para a cidade de Açailândia, que vai atender
a regional de Açailândia, que são compostos por oito municípios. Eu
gostaria de fazer esse registro porque eu gostaria de fazer justiça a esta
comissão que tanto lutou para que esse benefício fosse concretizado para
a regional de saúde de Açailândia. E no mais, fazer o registro que, neste
final de semana, estive na cidade de São Francisco do Brejão, inclusive na
companhia do deputado Léo Cunha e do deputado Raimundo Cutrim, do
ex-deputado Valdinar Barros, do ex-prefeito de Açailândia, Jeová Alves,
do ex-prefeito de São Francisco do Brejão, Franciscano. Estivemos lá em
uma grande vaquejada, está aqui o deputado Cutrim que esteve lá cavalgando
na cavalgada, em cima de um cavalo bonito, um cavalo árabe, e nós estivemos
presenciando a maior festa de vaquejada daquela região. Fomos recebidos
pelo prefeito Adão Carneiro, prefeito querido pela população. Isso ficou
bem claro, pois é um prefeito que vem trabalhando, que vem fazendo jus
à confiança que a população daquele município deu a ele nas urnas, na
última eleição para prefeito. Quero parabenizar o prefeito, quero
parabenizar a sua equipe, parabenizar aqui a sua gestão que vem tratando
a população de São Francisco do Brejão com muito respeito. Essa festa
vem mostrar a força de São Francisco do Brejão na questão rural, uma vez
que é a maior bacia leiteira da regional de Açailândia, da região Tocantina,
um dos maiores produtores de queijo daquela região e também do estado
do Maranhão. Quero dizer que é uma cidade querida. A vaquejada reuniu
mais de 15.000 pessoas, teve programação de várias festas, de várias
bandas, respeitando o espaço tanto dos evangélicos como dos católicos e
dos shows. O prefeito Adão Carneiro está de parabéns. Aquela população
de São Francisco do Brejão tem um prefeito com responsabilidade e um
prefeito que realmente olha para a população. Só tenho a agradecer ao
prefeito pela receptividade, não distinguiu nenhuma das autoridades,
recebeu todos com muita satisfação, recebeu todos com muito prazer.
Obrigado, Prefeito Adão Carneiro, pela receptividade e um bom dia a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - 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. Senhor Presidente, ontem eu fui procurado
pelo sindicato dos urbanitários que trouxe uma preocupação que realmente
tem que chamar a atenção de todos nós, que é a proposta da Companhia de
Energia Elétrica do Maranhão, a CEMAR, de reajustar a tarifa em 21% no
aumento da tarifa de energia elétrica no Estado do Maranhão. Segundo os
dados do sindicato, no ranking nacional, o Maranhão passará ter a tarifa de
energia elétrica mais cara do Brasil. Então isso é espantoso, porque nós
estamos falando de um Estado que é considerado um dos mais pobres,
segundo as estatísticas do IDH. E é uma herança que a gente tem que
enfrentar aí todos os dias para tentar modificar. De maneira que encarar
uma situação como essa, num momento como esse, não é simples. E,
sobretudo, qual é a justificativa? Qual a justificativa para se fazer um
reajustamento da tarifa dessa envergadura? Porque aqui é uma alteração no
valor global da tarifa. Vinte e um por cento é um quinto, é um quinto, mais
de um quinto, Deputado Antônio Pereira. Portanto é uma preocupação. E
eu falo da justificativa, porque o Sindicato trouxe dados importantes,
inclusive estão publicados no Jornal Pequeno, que mostram que a CEMAR
não está com dificuldades financeiras, pelo contrário, ela tem lucros
ascendentes. Ano passado, por exemplo, o lucro líquido foi de R$ 399
milhões. A receita da empresa no mesmo período foi de R$ 3,6 bilhões. O

valor dos dividendos distribuído aos seus acionistas no mesmo ano foi de
R$ 164 milhões. O lucro líquido da CEMAR, nos últimos cinco anos, foi
de R$ 1 bilhão, 670 milhões. Portanto se não há dificuldade financeira, se
o lucro é ascendente, o que é que justifica? É a pergunta que a gente tem que
fazer. O que justifica essa medida num momento como esse que a gente
enfrenta? A gente sabe que teve um ajustamento do ICMS, inclusive na
energia elétrica. Nós temos que dizer isso, mas que não teve de longe o
impacto que isso vai ter. Não teve porque a alteração foi na alíquota do
imposto. O impacto global não sei se chegou a 1% ou a 2% dentro do valor
global da tarifa. O que está sendo sugerido é uma alteração muito impactante
e que realmente para a população significa um peso gigantesco, gigantesco,
pelo menos 20 vezes maior do que o peso do ICMS que foi aprovado
nesta Casa no meio de uma polêmica muito grande e que causou uma
repercussão imensa por conta do império midiático existente no Maranhão
que faz oposição ao governo. Esse mesmo império midiático devia agora
atacar a proposição da CEMAR que quer aumentar em 21% o reajuste,
fazendo um reajuste no valor da tarifa. Eu acho que isso tem que ser
debatido com muita cautela, com muita firmeza. E, a meu ver, esta Casa
tem que endossar a posição do Governo do Maranhão. O governo do
Maranhão pediu adiamento da audiência que está marcada para amanhã
por considerar que não houve tempo suficiente para preparar esta audiência.
Vejam só nós estamos tratando de um assunto que envolve todo o Estado
do Maranhão, mas só vai ter uma audiência que é na capital, uma única. E
não houve preparação, hoje, na véspera, é que confirmaram o local que
seria no Multicenter SEBRAE. Até ontem, no site oficial, não havia registro,
portanto não houve a divulgação necessária para que essa audiência pudesse
acontecer. De qualquer maneira, eu acho que é uma obrigação nossa trazer
esse assunto para a reflexão, para o debate em respeito, inclusive, ao
Sindicato dos Urbanitários, que faz uma luta em favor da categoria, mas
que nesse item se associa aos interesses da comunidade. E eu acho uma
luta necessária, justa. Portanto trago o tema propondo a esta Casa que
endosse a iniciativa do Governo do Maranhão no sentido de adiamento
desta audiência que é uma audiência exigida pela ANEEL, que é agência que
controla as tarifas no Brasil. E nós sabemos, inclusive, que num momento
como esse, com tanta denúncia de corrupção, a ANEEL é um órgão do
Governo indicado por membros, pessoas de confiança do governo. Então
a gente precisa ter muita cautela quando se trata de reajustes tão generosos
quanto esse que querem conceder na conta de energia no Estado do
Maranhão. Isso, sim, é impactante. Isso exige uma reação maior do que foi
em relação ao ICMS. Não tem nem comparação, porque o barulho foi
imenso, foi imenso. Então agora eu gostaria que as mesmas vozes se
levantassem contra esse reajuste da tarifa na conta da CEMAR e a gente
pudesse juntos barrar, porque realmente é um prejuízo muito grande à
população maranhense. Ficam aqui as minhas palavras e o nosso empenho
nessa luta, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria e imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Deputado
Wellington, quando eu penso que o Governador Flávio Dino já fez tudo o
que ele podia fazer em relação às maldades nas áreas do nosso Estado do
Maranhão, ele me surpreende mais uma vez. O Governador Flávio Dino
agora escolheu como alvo a área cultural. Senhoras e senhores deputados,
o projeto de lei encaminhado a esta Casa, Deputado Antônio Pereira, o
projeto de lei 114/2017, sob a justificativa de que o Governo do Estado
está alterando o sistema de gestão e de incentivo à cultura do Estado do
Maranhão, SEGIC, ele faz uma alteração, Deputado Antônio Pereira, que
demonstra o tamanho da alergia que o governador Flávio Dino tem relação
à participação popular nos conselhos, à participação da sociedade civil
organizada. No projeto que ele encaminha para cá, deputado Antônio
Pereira, ele altera a lei de 2008 que trata do Fundecma (Fundo Estadual de
Desenvolvimento da Cultura), que prevê em seu Artigo 7º, Parágrafo 1º, o
seguinte: “O Fundecma será administrado pela Secretaria de Estado da
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Cultura, Secma. Paragrafo 1º: Os projetos culturais apresentados por
produtores culturais serão analisados e selecionados por uma Comissão
Avaliadora de Projetos – CAP (...) Prestem atenção: (...) constituída de
forma tripartite e isonômica por representantes de órgãos do governo do
Estado, de instituições culturais e de entidades representativas de artistas
e produtores culturais compostos por 15 membros efetivos e igual número
de suplentes. Então veja bem, como é que vigora a lei hoje no Maranhão?
A Comissão Avaliadora de Projetos, com recursos do Fundecma, é composta
por 15 membros, divididos igualmente entre membros do governo do
Estado, membros de instituições culturais e membros de entidades
representativas de artistas e produtores culturais. É assim que está na lei
desde 2008, mas o governador Flávio Dino, em mensagem encaminhada a
esta Casa com assinatura dele, com a data do dia 19 de maio, quer propor
a seguinte alteração, deputado Antônio Pereira, Artigo 7º: O Fundecma
será administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.
Parágrafo 1º: Os projetos culturais apresentados por produtores culturais
serão analisados e selecionados por uma Comissão Avaliadora de
Projetos, a CAP. Até aí tudo bem, mas em seguida vem a maldade do
governador Flávio Dino: (...) constituída por representantes de órgãos do
poder público, de instituições culturais privadas e de entidades
representativas de artistas e produtores culturais compostas por dez
membros efetivos e igual número de suplentes. Primeiro: deputado Antônio
Pereira, ele reduz a quantidade de 15 para 10. Segundo: onde é que está a
isonomia na composição da comissão? Não existe mais. Se ele quiser,
desses 10 membros, deputada Francisca Primo, colocar 08 do governo e só
02 representantes dos artistas, assim ele fará, porque a lei, se for aprovada
da forma como ele mandou para cá, dá esse direito a ele. Portanto, senhores
deputados, o que mais me espanta em relação ao governo comunista é o
aparelhamento que o governo do Estado tem feito nas entidades de controle.
Recentemente, chegou a esta Casa o projeto de lei que cria o Conselho
Universitário do Maranhão, do qual o governador não quer que participem
nem estudantes e que os professores que participarem, os dois, sejam
indicados diretamente por ele e não pelas entidades representativas de
classe. Nós ouvimos rumores de que o governador do Estado vai mandar
um projeto de lei a esta Casa excluindo as entidades representativas da
Polícia Civil, deputado Cabo Campos, do Conselho Estadual da Polícia
Civil e agora, de forma concreta, ele apresenta a uma área que já não tem a
atenção do governo do Estado, que é a área cultural. Ele quer acabar com a
composição do Conselho da Comissão de Avaliação de Projetos, deputado
Cabo Campos, um fundo importante como é o Fundo Estadual de
Desenvolvimento da Cultura, o Fundecma. Ele quer simplesmente,
deputado Cabo Campos, retirar as palavras que dão o direito à igualdade
de participação da comissão na forma original, como eu li a V. Ex.ªs, de
forma a calar essa comissão que é formada de forma tripartite e isonômica.
Ele retira a formação tripartite e isonômica, deputado Antônio Pereira,
deixa os mesmos como se dissesse que ele ainda é um democrata, mas
reduz o número de 15 para 10. A partir de agora, ele que vai indicar os
membros e não mais de forma isonômica, indicará a seu bel-prazer. Por
isso eu apresentei uma emenda que chegará até a apreciação deste Plenário
para que nós, deputados estaduais, possamos corrigir mais um ataque do
governador Flávio Dino aos conselhos que estão sendo aparelhados pelo
governador do Estado, mas que a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão terá a responsabilidade e o papel de corrigir essa situação que
foi encaminhada e proposta pelo governador do Estado, Flávio Dino.
Portanto, senhores e senhoras deputados, fica a informação de que
apresentei uma emenda para que seja suprimido o Parágrafo 1º do Artigo 7º
dessa lei, deputado Antônio Pereira, para que vigore a redação da lei de
2008, que é democrática e estabelece o número de 15 membros de forma
tripartite e isonômica. É isso que nós precisamos manter e esta Casa não
pode servir como chanceladora de aparelhamento dos conselhos que devem
representar a sociedade civil organizada e debater os assuntos que digam
respeito aos recursos públicos, deputado Cabo Campos. É isso que eu
espero e aguardo que será feito pelo Plenário desta Casa quando chegar
para a apreciação dos deputados e deputadas da votação dessa matéria que
é de suma importância para a sobrevivência das nossas tradições e cultura,
por meio do FUNDECMA, senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO Deputado Cabo Campos, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Queridos, o que
me traz à tribuna nesta manhã, é falar de uma entidade que tem serviço
prestado no Maranhão, no Brasil e no mundo, que no dia 10 de junho
completou 82 anos, no mundo, salvando vidas, que entidade é essa, senhores
deputados? É a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, que foi fundado em
1935, por dois americanos, um chamava-se Bill, que era corretor da bolsa
da valores de New York; e o outro é o Dr. Bob, que era cirurgião. O AA,
hoje, se encontra em 188 países. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de
homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças,
a fim de superar o seu problema comum, que é o alcoolismo. O AA não
está ligada a nenhuma seita ou religião, não apoia e nem combate quaisquer
causas, Alcoólicos Anônimos é autossuficiente, graças às suas próprias
contribuições. E nós queremos aqui parabenizar essa irmandade que pega
o homem do fundo do poço e o traz novamente para o seio da sociedade,
para o seio da família. Muitas vezes ninguém tinha nenhum tipo de
esperança, até a própria família já não tinha mais expectativa com aquela
pessoa, e de repente encontra uma porta aberta no Alcoólicos Anônimos e
essa porta aberta o faz ser nova criatura, novo ser humano, um novo
cidadão. Eu estou aqui sempre aos finais das reuniões de Alcoólicos
Anônimos, eles fazem 12 perguntas que são um teste para aquela pessoa
que está visitando e somente a pessoa poderá dizer se ela é alcoólatra ou
não. A primeira pergunta: já tentou parar de beber por uma semana ou mais
sem conseguir atingir seu objetivo? Dois: fica zangado com os conselhos
dos outros que tentam fazê-lo parar de beber? Três: já tentou controlar a
sua tendência de beber demais trocando uma bebida alcoólatra por outra?
Quatro: tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Cinco:
inveja as pessoas que bebem sem criar problemas? Seis: seu problema de
bebida vem se tornando cada vez mais sério nos últimos 12 meses? Sete: a
bebida já criou problema no seu lar? Oito: nas reuniões sociais onde a
bebida é limitada você tenta conseguir doses extras? 09: apesar de provar
o contrário, você continua afirmando que bebe quando quer e para quando
quer? 10: faltou ao serviço durante os últimos doze meses por causa da
bebida? 11: já experimentou alguma vez apagamento durante uma bebedeira?
Apagamento é aquilo que a pessoa faz num dia e no outro dia não lembra,
isso chama-se apagamento ou amnésia alcoólica. 12: já pensou alguma vez
que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Eu vou repetir
essa 12ª, já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se
não bebesse? Se você respondeu sim a quatro ou mais dessas perguntas é
provável que você teve problemas com bebidas e é importante que você
procure ajuda. Uma frase que se diz muito nos Alcoólicos Anônimos é: “se
o seu problema é beber, o problema é seu. Mas se o seu problema é parar
de beber, o problema é nosso”. Assim eles dizem nos Alcoólicos Anônimos.
E também dizem mais: a sua vida é muito importante, portanto, Alcoólicos
Anônimos parabéns pelo serviço prestado no mundo! Oitenta e dois anos
de uma irmandade que salva vida de homens e mulheres, setenta anos no
Brasil e sessenta anos no Maranhão. Que Deus abençoe a todos, vida
longa aos Alcoólicos Anônimos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
todos que nos assistem pela TV e nos ouvem pela Rádio Assembleia,
Plenário. Semana passada, nós estivemos aqui nesta Casa falando da
implantação e instalação da Frente Parlamentar da Micro e Pequena
Empresa. Eu estive junto com o deputado Adriano Sarney, que é presidente
da frente, e o deputado Jorginho Melo, de Santa Catarina, além de várias e
várias autoridades e representantes de entidades. Ora, falar da pequena e
microempresa é falar de nós próprios, do homem da padaria, da farmácia,
da loja, do sapato, da marcenaria, da lanchonete da esquina, do boteco
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preferido de cada um, porque esses negócios são a cara da gente e
desempenham um papel fundamental na economia e na sociedade, no
bairro, na sua rua, na sua cidade e no país. Por causa do tamanho da
informalidade da pequena empresa, esses negócios são rápidos e flexíveis
e dão uma cadência toda especial ao mercado que traduz vantagens sociais
e econômicas significativas para todo País, para toda a sociedade. Outra
façanha desses pequenos negócios é que atuam em setores de atividades
que dão fôlego extra para a economia nacional, porque representam o
sustento de milhões e milhões de brasileiras e de famílias que de lá tiram
proveito para sustentar a economia familiar, a economia dos municípios e
a do país. São jovens que estão entrando no mercado e também uma
alternativa para as pessoas que já passaram dos 40 anos. Entretanto, por
fazerem parte de um ambiente de negócio imprescindível, mas imprevisível
e competitivo, que tem uma vida útil muitas vezes curta, determinada por
causas como dificuldade de captação de recursos financeiros, carência de
mão de obra qualificada, falta de planejamento, deficiência na gestão, falta
de políticas públicas do Estado, dos Municípios e da União, dentre outras
coisas que afetam esses pequenos negócios. Em suma, alguma coisa mais
objetiva precisa ser feita, consolidando o direito. Nós tivemos e temos
muitos deles representados pelo Sebrae que tem visto a importância de
aumentar a cada dia a sua representatividade e fazer com que esses pequenos
negócios, que são hoje 50% da mão de obra formal e pagam cerca de 40%
da massa salarial de nosso País. Outro fato que obriga o País a fazer alguma
coisa mais concreta em benefício dela é que ainda, segundo o Sebrae, o
crescimento das micro e pequenas empresas na ultima década foi motivado
por um melhor ambiente de negócio, como a criação do “Super Simples”,
por exemplo, que reduziu e unificou impostos para pequenos negócios, ou
o aumento da escolaridade do povo brasileiro, ou ainda o incremento do
mercado consumidor e da classe média, ou seja, as pessoas passaram a
abrir pequenos negócios por acreditarem no empreendedorismo e não
apenas por falta de emprego formal como era antigamente. O presidente
da frente nacional, deputado Jorginho Melo, que é catarinense, esteve
presente no encontro e disse que o projeto avança a cada dia no Brasil e no
Maranhão e já envolve aqui a Assembleia Legislativa do Maranhão, as
outras entidades que estavam lá representantes do Sebrae, representante
da Associação Comercial do Maranhão, da Federação da Indústria e
Comércio, FIEMA, representante do Banco do Brasil, representante do
Conselho Regional de Contabilidade, Clube de Diretores Lojistas, dentre
outros que comparecerem naquela sessão nesta Assembleia Legislativa.
Na sequência dos trabalhos, vimos que há a necessidade de realizar
seminários e reuniões em várias regiões do estado do Maranhão a fim de
fomentar ações em prol do empreendedorismo no estado do Maranhão. E
eu digo e repito o que falei lá, é muito difícil para um comerciante das
pequenas cidades mais distantes da capital enfrentar um gerente do banco,
porque lá se torna o dono do banco e faz com que esse distanciamento
entre o que precisa do recurso e o gerente do banco gere uma dificuldade na
captação e no aumento desses pequenos negócios. Citei isso porque eu
sou filho de comerciante e citei na reunião que meus pais, por serem
pequenos comerciantes na cidade de Vargem Grande, tinham essa
dificuldade. Como há inúmeras dificuldades para a maioria dos comércios
locais crescer, isso vem provocando um aumento das cadeias maiores em
detrimento dos pequenos comerciantes locais. Quero salientar a iniciativa
do deputado Adriano Sarney, do deputado Georgino Melo em incentivar
para que se façam mais discussões, um seminário e reuniões para que se
possa discutir cada vez mais a questão do empreendedorismo no estado
do Maranhão e no País.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Stênio Rezende, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Fábio Macedo, senhores
deputados, senhoras deputadas, Graça Paz, Andréa Murad, Francisca
Primo, meus amigos da imprensa, telespectadores que nos assistem e que
nos ouvem, meus senhores e minhas senhoras. Venho a esta tribuna,
senhoras e senhores deputados, para relatar a angústia e o sofrimento por

grande parte da população do Estado do Maranhão que hoje vem passando
nas cidades onde os bancos, principalmente o Banco do Brasil, estão com
agências fechadas. Essas cidades, e eu vou aqui me referir à minha terra
natal, Vitorino Freire, também vou me referir à minha querida cidade de
Santa Luzia, aqui pertinho de Santa Inês, onde a população, quase que
todos os anos por uma vez, por duas vezes, veem os seus bancos assaltados
várias vezes. Em Santa Luzia, nos últimos três anos, foram mais de seis
assaltos à agência bancária do Banco do Brasil. Em Vitorino Freire, quatro
vezes. E quero aproveitar e saudar o meu amigo ex-deputado Jota Jota.
Seja bem vindo, deputado, e um grande abraço. E essa população sofre e
nos liga, manda WhatsApp, manda e-mail e pedem constantemente a mim
que externe na tribuna da Assembleia o sofrimento que o povo está
passando com essas agências fechadas. A população de Alto Alegre do
Pindaré, uma cidade de 35 mil habitantes, não tem agência bancária do
Banco do Brasil. Toda a população que usa e necessita dos serviços
bancários ia para Santa Luzia, quase 60 km de distância. Agora vão para
Santa Inês, mais 50 km de distância, portanto, os aposentados,
funcionários, os empresários, comerciantes a dona de casa, saem de Alto
Alegre do Pindaré, passam por Santa Luzia e vão até Santa Inês quando
precisam de uma agência bancária do Banco do Brasil. É isso que está
acontecendo hoje numa boa parte dos nossos municípios do interior do
Estado do Maranhão. O Banco do Brasil diz que não tem nada a ver com
a segurança e que não abre as agências porque não tem segurança, que é um
dever, uma obrigação do Estado. O Estado luta dia e noite para aumentar
o efetivo, para equipar a sua Polícia, compra carros, armas, motos, nomeiam
mil soldados a cada ano e ainda é insuficiente para garantir a segurança do
cidadão maranhense. É preciso que se busque uma saída urgente, porque
se tem alguém neste País que ganha bilhões e bilhões de reais todos os anos
são os banqueiros. E os bancos públicos como o Banco do Brasil, Caixa
Econômica e tantos outros estão administrando as suas finanças como se
fosse um banco particular, como se fosse o Banco Itaú, como se fosse o
Banco Bradesco, visando sempre o lucro, e não tem sido diferente. O lucro
do Banco do Brasil beira os R$ 10 bilhões no último ano. É muito dinheiro,
mas, no entanto, não se desfaz para melhorar a segurança do seu próprio
banco. Quem tem que garantir a segurança do banco é o próprio banco da
rua, da cidade. É claro que é o poder público, mas o Banco também tem que
garantir a segurança do seu estabelecimento. Sei, meus amigos, que a
população de Vitorino e de Santa Luzia que eu me refiro está cobrando
uma atitude forte de nossa parte para que o banco busque a solução
imediata e abra as portas do seu banco lá em Santa Luzia para atender a
nossa população. Eu queria aqui, hoje, era pedir mais uma agência do
banco do Brasil para a cidade de Alto Alegre do Pindaré, e me vejo na
situação de estar pedindo para abrir a já existente agência de Santa Luzia
por estar fechada. É um absurdo. Eu estive há poucos dias na cidade de
Santa Inês, Deputado Levi Pontes, e precisei usar a agência bancária do
banco do Brasil. Quando eu entrei era uma multidão, estava cheia, cheia,
que não cabia mais ninguém para entrar e usar os serviços do banco. De lá
eu saí convicto que a cidade de Santa Inês está precisando de mais um
agência bancária, tamanha é a demanda, Deputado, ex-deputado Jota Jota.
Lá tinha mais de 500 pessoas no dia em que eu fui à agencia bancária de
Santa Inês. Fui em Balsas há uma semana e a agência bancária estava do
mesmo jeito cheia, lotada, uma fila enorme parta ser atendida, mais de 100
pessoas numa fila. Eu vi com meus olhos em Santa Inês. Eu vi com meus
olhos na cidade de Balsas. É preciso que os bancos melhorem os seus
atendimentos. Fica aqui o meu registro. Fica aqui o meu pedido e fica aqui
o meu protesto pela qualidade do atendimento que o Banco do Brasil está
dando a seus clientes. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e difunde as nossas
ações no parlamento estadual, internautas, telespectadores que nos
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acompanham pela TV Assembleia. O nosso mais cordial bom dia, que
Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o
estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem nós trouxemos à tribuna
desta Casa um assunto de extrema delicadeza e de extrema importância
para o estado do Maranhão. Desde o início de 2015, no início do nosso
primeiro mandato ou do nosso mandato, melhor dizendo, nós temos feito
denúncias e cobranças da Prefeitura de São Luís e do governo do Estado
com relação à situação caótica na saúde do nosso estado. Inicialmente, em
abril de 2015, denunciamos a situação dos Socorrões, Socorrão I e Socorrão
II. Na época, destacamos que existiam duas saúdes: a saúde da propaganda
enganosa e a saúde da realidade onde as pessoas padecem nas filas dos
hospitais em São Luís. Não obstante, começamos a denunciar as filas na
Central de Marcação de Consultas. Quando foi em agosto de 2015, esta
Casa iniciou uma CPI e foram coletadas 29 assinaturas, foi publicada no
Diário Oficial desta Casa uma CPI na Saúde. Nós já tivemos duas ações da
Polícia Federal de investigação de recursos desviados da Saúde, no início
da Sermão dos Peixes. Nas duas últimas semanas, tivemos um
desdobramento desta investigação da Polícia Federal e, no último domingo,
matéria publicada e veiculada em nível nacional no Fantástico. Trouxemos
alguns questionamentos na manhã de ontem e eu quero deixar bem claro
para toda sociedade maranhense que não se trata de governo em nome de
Y ou de nome de X, de A ou B, mas os contratos firmados entre o Estado
e essas Oscips são contratos firmados pelo Estado desde Jackson Lago. E
não adianta colocar culpa somente no governo Jackson Lago e no governo
Roseana se nós estamos vivendo um novo governo. Em 2015 e 2016, os
contratos foram renovados, inclusive os contratos com o IDAC, no atual
governo, foram triplicados. Com essa última investigação da Polícia Federal
ninguém sabe nada. É o velho ato de dizer que não sabe de nada, estão
dizendo que não sabem de nada. Ontem questionamos que o governo
informou que vai investigar a prestação de contas do IDAC, mas por que
só do IDAC? A PF diz que o IDAC apresenta nota fiscal de empresas de
fachada na prestação de contas, e o governo não teve habilidade, não teve
competência, tendo inclusive uma Secretaria de Transferência, para detectar
esses contratos, essa fraudes, essas máfias. Não teve a capacidade e a
competência para detectar que essas notas ficais eram frias, mesmo já
tendo uma investigação da Polícia Federal nesse sentido. Portanto, todas
as Oscips e OSs precisam ter as contas investigadas. É a nossa solicitação.
Não se sabe mais, após essa revelação sobre a IDAC, se os outros institutos
e recursos da SES também não estão oferecendo aos fiscais empresas de
fachadas, e é preciso ter uma averiguação, uma investigação detalhada.
Solicitação para que todos os institutos sejam investigados. Ontem falamos
da instalação de uma CPI e hoje me reuni com a assessoria e com os
analistas parlamentares da Assembleia Legislativa, já preparamos um
requerimento e estamos verificando os detalhes para a instalação da CPI.
Sabemos que, para a instalação da CPI, nós precisamos de três requisitos
básicos: primeiro, o requerimento é esse que já estamos preparando com o
fato determinado, ou seja, a péssima prestação de serviço de saúde no
estado do Maranhão, as filas de marcação de consulta, a reclamação
generalizada do péssimo atendimento no estado do Maranhão, investigação
da Polícia Federal que já está em dois desdobramentos com fatos
determinados e fatos claros. E o terceiro requisito seria o prazo certo de
120 dias. Vou aprimorar o documento, o requerimento, para que não
tenhamos nenhum erro, com a nossa assessoria, os analistas da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, para que, tão logo o requerimento
esteja pronto, possamos coletar as assinaturas, lembrando que na CPI que
foi instaurada em 2015, agosto de 2015, foram coletadas 29 assinaturas a
favor da CPI, eu creio que irão se manter os mesmos que assinaram a CPI
em 2015. Faço referência, senhoras e senhores, que não é uma ação para
investigar o governo, e sim o Estado, a política de Estado, contratos firmados
entre o Estado e empresas que fraudaram o erário público, que surrupiaram
o dinheiro público. É inadmissível que a Saúde esteja como está, de forma
caótica, e que os responsáveis não sejam identificados e punidos conforme
a lei. É inadmissível que a atual gestão, diante de tantas investigações e
denúncias, tenha mantido o contrato já com dois anos e seis meses do atual
governo Flávio Dino. Então, senhoras e senhores, estou concluindo o
detalhamento do requerimento e análise jurídica para que, tão logo, possamos
coletar as assinaturas e apresentar a esta Casa. Mais uma vez, sejam todos

bem-vindos, alunos do IFMA, esta é a Casa do povo que tem um deputado
que estudou em escola pública e que representa a população do estado do
Maranhão e fica muito feliz em ter na galeria desta Casa alunos do IFMA,
alunos de escola pública. Que Deus abençoe cada um de vocês, futuros
médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, jornalistas, professores,
quem sabe, vereadores, deputados e até governador do Estado do Maranhão.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a vida de cada um de vocês.
Que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Requerimento n.º 435/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macedo, requer depois de ouvido o plenário seja registrada nos
Anais da Assembleia Legislativa a passagem do 23º aniversário de
emancipação do município de Tufilândia a ser comemorado na data de 19
de junho de 2017, requer ainda que seja enviada Mensagem de
Congratulações ao Prefeito Vilde Ricardo, bem como ao Presidente da
Câmara de Vereadores, Isaac Nascimento, subscrito pelos deputados Sousa
Neto e deputado Stênio Rezende. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 438/2017, de autoria
da deputada Nina Melo, como a autora está ausente fica para Ordem do
Dia de amanhã. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº
439/2017, de autoria da deputada Nina Melo, requer, depois de ouvida a
Mesa, que seja encaminhada mensagem de pesar à família de Gidelmar
Santos Silva, que faleceu no dia 07 de 06 do ano em curso. Como vota o
Deputado Stênio Rezende?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deferido. Requerimento nº 440/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, requer que, depois de ouvida a Mesa, seja
enviada mensagem de pesar extensiva aos familiares pelo falecimento de
Antônio José da Conceição Ramos, ocorrido no dia 11 de 06. Como vota
o Deputado Stenio Rezende?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deferido. Inclusão na Ordem do dia da Sessão
Ordinária de quarta-feira, dia 14 de junho de 2017: Requerimento nº 441/
2017, de autoria do Deputado Zé Inácio; Requerimento nº 442/2017, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré; Requerimento nº 443 e 444/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde; Requerimento nº 445/2017, de autoria
do Deputado Rigo Teles; Requerimento nº 446/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney. Registro a presença na galeria desta Casa dos
120 alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) de São José de Ribamar. Sejam bem-vindos todos aqui nesta
Casa, a pedido do Deputado César Pires.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Marco Aurélio, por 30 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que Deus abençoe
a todos nós. O Presidente me autorizou aqui, Deputado Marco Aurélio, só
que fizesse uma mensagem, e o senhor como professor também, aos nossos
queridos alunos do IFMA de São José de Ribamar. Agradecer a vocês o
período pequeno que nós tivemos de convivência com vocês. Agradecer
aos professores Fábia Holanda de Brito, o Reynolds, o Edvan, que é
professor de filosofia, os dois primeiros professores de história. Agradecer
ao nosso diretor Marco Antônio Goiabeira Torreão, a nossa diretora da
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Escola do Legislativa, a doutora Luciana Lago, a equipe do Cerimonial, ao
Presidente Fábio Macedo, aqui presente conosco. Desejar a vocês toda
sorte do mundo. Dizer que no Parlamento aqui que sentam os deputados,
aqui a Mesa. Eu não faço parte, estou presente por uma deferência do
presidente. Aqui é o deputado Marco Aurélio, professor também junto
conosco, que utilizará agora 30 minutos dentro do Grande Expediente,
cumprindo a liturgia pré-estabelecida pelo nosso Diário Oficial e as regras
desta Casa. Tenha a certeza de uma coisa: esse Parlamento é de vocês, é
nosso. E volto a parabenizar a Assembleia Legislativa pelas visitas que
vocês têm feito aqui. Ontem, Presidente, foram 120; agora mais 120, onde
nós tratamos da importância do Parlamento e da nossa pouca história
também do nosso Parlamento. As minhas deferências a você professor
Marco Aurélio - eu tenho certeza que você é diferente pela sua própria
origem academicista de respeitar a nós professores - ao Presidente Fábio
Macedo pela elegância também de presidindo essa Sessão me dar essa
oportunidade de agradecer e parabenizar vocês e o IFMA de São José de
Ribamar. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - E esse que vos falou é o Deputado César Pires,
um filósofo, um profeta, homem de grande sabedoria e que muito enobrece
este parlamento, sobretudo, pela experiência acadêmica como ex-reitor da
UEMA e que, com certeza, fez palavras que são dignas das presenças de
todos vocês. Senhores e senhoras, Senhor Presidente, deputados,
deputadas, imprensa, todos os estudantes que estão hoje aqui na galeria,
estudantes do IFMA. Primeiro dizer da satisfação das presenças de vocês.
Ontem a gente já acompanhou estudantes e professores do IFMA de São
José de Ribamar que estiveram aqui conosco e, hoje, uma outra quantidade
de aluno. E é muito importante para este parlamento esta participação
popular. Eu sou professor e por muitos anos preparei gerações e gerações
para passarem no seletivo do IFMA. E tenho uma afinidade muito próxima
com o IFMA lá em Imperatriz. Eu sou de Imperatriz, e lá a gente vem
acompanhando a implantação de um modelo de educação, que é o ensino
profissionalizante, onde o ensino técnico integrado com o médio traz o
aluno preparado tanto para os desafios de continuar na vida acadêmica
como também para o mercado de trabalho. Portanto, eu sei reconhecer o
trabalho valoroso que o IFMA tem em todo o Estado do Maranhão nos
mais de 30 municípios em que está sediado com as unidades plenas. E meu
respeito a todos vocês, aos estudantes, aos professores, à direção também,
ao reitor Roberto Brandão, que conduz muito bem essa instituição. E, com
certeza, vocês estão com o futuro assegurado, no que depende do Instituto
Federal do Maranhão vocês têm todo preparo, mas é lógico que depende
da motivação pessoal. Portanto, nosso respeito e agradecimento pelas
presenças de todos vocês. Senhor Presidente, vou tratar de dois temas,
primeiro, já aproveitar a presença dos estudantes do IFMA e reiterar este
tema que falei há pouco no pequeno expediente, mas para explicar para os
próprios estudantes o encaminhamento que estamos fazendo junto à
Universidade Federal do Maranhão. Muitos aqui querem fazer o vestibular
para medicina, fazer o ENEM e, através do SISU, buscar uma vaga em
Medicina. O sistema de cotas já trouxe uma vantagem muito grande para o
estudante de escola pública. O IFMA vive essa realidade mais de perto. O
IFMA é uma escola pública que está sempre nos índices, na pontuação do
ranking do ENEM sempre entre os primeiros do Maranhão. Isso dá uma
vantagem muito grande ao aluno do IFMA de disputar no sistema de cotas
por escola pública. O sistema de cota ele já trouxe uma inclusão, uma
possibilidade de inclusão muito forte. Porque se pegar numa realidade de
algumas décadas, uma década, duas décadas, a universidade pública,
sobretudo nos cursos bem concorridos como Medicina, Direito, a
universidade pública era predominantemente para alunos oriundos de
escolas privadas e acabava invertendo uma lógica: o aluno de escola particular
se preparava para depois ir para uma universidade pública, enquanto o
aluno da escola pública muitas das vezes, não conseguindo disputar uma
vaga, acabava depois tendo que pagar uma universidade particular, faziam
financiamento ou davam um jeito. Invertiam a lógica. E o sistema de cotas,
a política afirmativa do sistema de cotas já trouxe uma inclusão muito
forte. E esta inclusão onde o aluno de escola pública já pode disputar na
própria modalidade que o aluno de escola pública, preferindo; do contrário,

ele vai para a disputa de ampla concorrência. O aluno da etnia, seja ele
negro, seja o aluno indígena, já tem as cotas garantidas e facilita a inclusão.
E quero dar um testemunho a todos vocês de uma luta que esta Casa está
fazendo junto à Universidade Federal do Maranhão, porque desde que o
sistema passou a ser unificado, com o ENEM sendo a porta de ingresso
para a UFMA, com o SISU sendo o processo de seleção, temos um
problema muito grande hoje no curso de Medicina. A grande maioria dos
estudantes de Medicina da UFMA, a grande maioria é estudante de fora...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já, já, Deputado Bira. Em Imperatriz, em São Luís, em Pinheiro, nos três
centros que têm o curso de Medicina na UFMA a grande maioria é de fora.
Em Imperatriz, por exemplo, de 249 alunos matriculados em medicina na
UFMA, apenas 42 são de Imperatriz. Na mesma proporção aqui em São
Luís e também em Pinheiro. E essa distorção tem se dado porque os
alunos, sobretudo, da Região Sul e Sudeste do País disputam, conseguem
a vaga. Mas o pior de tudo é que depois eles se evadem, eles desistem do
curso, transferem o curso. Eu digo isto porque o primeiro período que
fechou agora em Imperatriz em medicina de 40 alunos, 12 já transferiram
para suas regiões de origem. E o pior: aqueles que se formarem dificilmente
fixarão residência em nosso Estado, porque vão preferir voltar para seus
estados de origem. Nós não podemos legislar para Universidade Federal
criar um sistema de bonificação, mas nós podemos estimular a UFMA a
implantar um sistema de bonificação. A UFPA (Universidade Federal do
Pará) já faz; a Universidade do Sul e Sudeste do Pará. É uma forma de
preservar os sonhos dos nossos estudantes, garantindo, assim, uma
ampliação das condições de ingresso dos nossos jovens. E por isto nós
temos lutado desde o início do nosso mandato. Criamos uma Frente
Parlamentar na Assembleia Legislativa do Maranhão e temos dialogado
permanentemente com a UFMA. E eu aproveito as presenças de vocês,
porque muitos aqui querem Medicina e essa possibilidade que nós estamos
lutando de garantir um bônus de 20% na nota do ENEM para o estudante
oriundo de escola maranhense 20%. Na atual condição, hoje, o aluno que
fez 700 pontos não entra em Medicina na UFMA, mas se tivesse um
bônus de 20% este aluno iria entrar e este aluno seria nosso. Este aluno
seria do Maranhão e este aluno iria ajudar o próprio Estado do Maranhão,
porque ele vai viver aqui, aqui é o lugar dele. Implantar este bônus é hoje
indispensável para que o curso de Medicina forme médicos para o Estado
do Maranhão, filhos do Maranhão, pessoas que vivem e estudam em
escolas maranhenses; do contrário, nós vamos estar sempre perdendo
essas vagas para pessoas de fora. Do ponto de vista da legalidade, não há
nenhum óbice, digo isto porque a política afirmativa da bonificação já é
implantada em várias universidades federais do País e o Supremo Tribunal
Federal nunca se manifestou a respeito desse tema, ainda que provocado.
Imaginemos então que, daqui a três, quatro anos, se o Supremo avaliar ser
inconstitucional e derrubar essa medida, nesse tempo nós já teremos
conseguido incluir dezenas e centenas de jovens do nosso estado. No
entanto, se daqui a três, quatro, cinco anos, não sei, o Supremo confirmar
essa posição, nós não vamos esperar ele confirmar, nós já teremos partido
e teremos incluído os nossos jovens. É esta posição que nós temos que ter
de preservar a nossa juventude e vocês podem ajudar os estudantes, os
professores de todo o estado do Maranhão, primeiro alimentando esse
debate e cobrando posição da Ufma. A reitora Nair Portela é favorável,
mas quem delibera não é a reitora sozinha, é um corpo acadêmico que
compõe o Conselho Universitário da UFMA. Na próxima semana, na
terça-feira, nós vamos ter uma grande audiência em Imperatriz que vai dar
um tom, vai dar um ritmo que é exatamente a dimensão desta necessidade
e do apelo que essa causa tem. Às vezes muitos de vocês não sabem que
isso pode acontecer, mas com o apoio de vocês isso pode e vai acontecer
pela bonificação das notas do Enem, pelo que nós estamos lutando e esta
Casa tem participado. Um dos deputados que têm ajudado nessa discussão
é o deputado Bira, a quem eu quero passar a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) - Com

muito orgulho, pois foi o que salvou a minha vida do ponto de vista
profissional, quer dizer, ter estudado em uma boa escola de Ensino Médio,
uma escola pública. Na época, para entrar, tinha que fazer um vestibular de
alta concorrência, deputado Cabo Campos, tive que fazer um cursinho
preparatório, Menino da Cerâmica, do CEMA. Para poder chegar à Escola
Técnica, V. Ex.ª que é contemporâneo sabe disso, a gente precisava se
preparar num cursinho. Eu fiz um cursinho e, graças a Deus, consegui
chegar ao IFMA. Deputado Marco Aurélio, não precisei de cota para
chegar à universidade. Não precisei, deputado Cabo Campos, de cota para
chegar à universidade. Nos três vestibulares que eu passei, Engenharia
Elétrica, Matemática e Direito, que foi o curso que eu concluí, diga-se de
passagem, Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Mas
eu sou a favor das cotas, eu acho as cotas necessárias porque na minha
turma de Direito, dos 30 ou 40 alunos, não me lembro bem, apenas quatro
eram oriundos de escola pública, todos os demais vinham das grandes
escolas aqui de São Luís, que tinham uma condição melhor para competir
com mais facilidade. Então a questão das cotas não é favorecer quem não
tem condição de frequentar universidade, mas é criar condições de igualdade
na concorrência, porque a concorrência tem uma disparidade. É a mesma
coisa em relação à política de bonificação que eu já declarei e estou junto
com V. Ex.ª nesta causa porque é uma luta de todos nós a bonificação.
Precisamos garantir a bonificação a fim de assegurar que o estudante
maranhense tenha a oportunidade de chegar à universidade federal via
Enem, principalmente nas áreas prioritárias como a Medicina, por exemplo.
Como é que nós vamos ter médico no Maranhão se todo mundo que passa
é oriundo de outros estados? Eles vão se formar e vão voltar para os seus
estados de origem. Antes de se formarem, eles pedem a transferência e
voltam para os seus estados de origem, e o maranhense vai ficar sem
médico, essa é a realidade. Eu estou colocando a situação que eu considero
mais grave que é a questão do curso de Medicina, mas eu entendo que a
bonificação tem que ser extensiva a todos os cursos. É uma causa de todos
nós. V. Ex.ª tem liderado este movimento aqui e nós temos, juntos, reforçado
esse embate porque achamos que é uma causa justa e necessária e vamos
ser vitoriosos. Parabéns a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Bira, deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) - Porque
a minha história se confunde com a história do Bira, deputado Marco
Aurélio. Fomos garotos de periferia na Rua da Cerâmica. Quando eu pisei
na universidade, foi para trabalhar na cantina. Meu irmão é formado em
Agronomia e Administração, a minha irmã é formada em Matemática e
Direito, eu não tive essa satisfação, mas V. Ex.ª trata de um assunto muito
importante. Eu quero parabenizar V. Ex.ª porque de fato tem um versículo
bíblico que suscita isso, diz assim: primeiro, os domésticos da fé. Nós
somos maranhenses temos que legislar para os maranhenses. Nós não
podemos abrir mão disso não. À época do Bira, e à época também do meu
irmão que fez José Maria do Amaral, ele fez José Maria do Amaral, e ele ia
muita das vezes da Rua da Cerâmica para UEMA a pé, chegava lá, colocava
a chinela naquela lama, botava o outro passo saia só a tira, a chinela ficava.
E ele é um vencedor. E nós temos que proporcionar aos nossos maranhenses
que eles possam vencer pela educação. Foi a educação que salvou minha
família, e eu quero parabenizar a V. EXª por isso, por que o senhor está
dando aos maranhenses essa condição e que esses maranhenses vão prestar
serviços aqui, não podemos deixar para os de fora. Parabéns, parabéns ao
Bira e Deputado Marco Aurélio, tu mexes com umas coisas assim
espinhosas, mas em tudo você é mais que vencedor. Parabéns e parabéns
a todos os estudantes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Cabo Campos. Obrigado, deputado Bira. Eu quero
reforçar a necessidade desta Casa permanecer unida nesta causa, porque
nós podemos estar, em poucos dias, com uma solução de um problema
que tem distanciado jovens maranhenses, corrigindo esse rumo e dando a
possibilidade de inclusão aos nossos jovens. Falei há pouco que, na última

quinta-feira, eu estive em reunião com o colegiado do curso de Medicina da
UFMA, de Imperatriz, e os professores todos unânimes e favoráveis à
bonificação, e de repente uma aluna se manifestou contrária à bonificação.
Esta aluna não era de Imperatriz, esta aluna não era do Maranhão. Ela tem
todo direito de se manifestar contrária, mas é exatamente pelos nossos
estudantes maranhenses, de escolas maranhenses, que nós estamos lutando.
Não é pelos alunos de fora, não é pelo aluno do Rio de Janeiro, de São
Paulo, de Minas Gerais. Não é por esses. Nós temos que garantir a inclusão
dos nossos jovens. Do contrário, o curso de Medicina, por exemplo, só
estará sendo sediado no Maranhão, mas não estará incluindo
necessariamente os nossos jovens maranhenses. Eu tenho certeza de que a
UFMA está em um caminho que é irreversível. Nós vamos conseguir
implantar a bonificação na UFMA para estudantes de escolas maranhenses.
A determinação da reitora Nair Portela é algo que nos comove. É algo que
nos estimula a acreditar neste sonho. Em Imperatriz, o Conselho
Universitário tem mais de 70 membros, quase uma dezena é de Imperatriz
e essa quantidade de membros do conselho universitário também vota
unânime pela bonificação para que a gente possa ter estudantes da nossa
terra, para que a gente possa ter médicos formados na Universidade Federal
do Maranhão que sejam do nosso Estado. Nesse sentido, eu entendo que
esta Casa vai ter o orgulho de ter participado desta luta, de estar participando
desta luta. Precisamos do apoio da imprensa para que divulgue essa ideia.
Na nossa região Tocantina está bem divulgada. Precisamos pautar em nível
de Estado e precisamos do apoio de todos da imprensa para levarem
conosco esta causa que é fundamental para conseguir motivar, encorajar e
decidir esse resultado do Conselho Universitário que, em poucos dias,
estará deliberando sobre a implementação da bonificação para estudantes
de escolas maranhenses. Era isso, presidente, obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Senhor
Presidente, eu gostaria de falar no Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputada Andréa Murad por cinco minutos pelo
Tempo da Liderança de Oposição, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente em exercício, deputado Fábio Macedo,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu não podia deixar de
falar hoje sobre o requerimento que dei entrada aqui para o Plenário avaliar
e se manifestar sobre a questão do deputado Levi Pontes. A Comissão de
Ética arquivou a denúncia que fiz, segundo ela, por falta de provas robustas.
Eu entendo que é muito desagradável e complicado nós julgarmos um
parlamentar ou criarmos um clima de desarmonia por mais que nós achemos
a realidade dos fatos, mas que é complicado é. Eu realmente não me vejo
nessa situação, eu acho que o Brasil hoje vive novos tempos. Nós estamos
vendo aí, deputado Fábio Macedo, o Presidente Michel Temer nessa
situação toda por meio de uma gravação clandestina e aí o que a Comissão
de Ética argumenta é que a gravação do Deputado Levi Pontes é clandestina.
Só que a questão do Deputado Levi Pontes ela não vai só até a questão da
gravação em si, ela vai da mentira em tribuna dizendo que os peixes eram
comprados com recursos próprios, ele sai da tribuna, vai ao corredor da
Assembleia, dá uma declaração em nível nacional de que a Prefeitura de
Chapadinha fez uma Licitação. E aí eu também já vou dizer, a Comissão de
Ética desta Casa não precisa julgar isso, isso daí quem vai julgar é a Justiça,
entendam os deputados neste ponto. Mas o que é Decoro Parlamentar? O
Deputado Levi Pontes faltou com o Decoro. E o que é um Decoro
Parlamentar? Vou ler para Vossas Excelências entenderem o que significa o
Decoro Parlamentar: é a conduta individual exemplar que se espera ser
adota pelos políticos, representantes eleitos de sua sociedade, ou seja,
conduta individual exemplar. Quem mente na tribuna, quem sai desta
tribuna, mente lá fora, nunca deu uma explicação plausível, eu não estou
aqui condenando o Deputado Levi Pontes, eu quero que ele explique a esta
Assembleia o que ele fez ali, apenas isso. Foram dizer que me livraram da
Comissão de Ética pelo fato de helicóptero de PMR, eu quero que provem
que usei helicóptero de governo em minha campanha. Cadê a Polícia Federal
para provar isso? Até hoje não apareceu. Todas as denúncias que fizeram
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contra mim, até hoje, ninguém comprovou. Porque não existe e eu tenho
provas, tanto que não continuaram aqui, não foi pela benevolência de V.
Ex.ª que tiveram pena de mim, pelo contrário, V. Exas. queriam me acabar,
assim que eu cheguei aqui. Não generalizando todos. Mas não tinham
provas, porque eu mostrei para lideranças do governo as provas que eu
não tinha voado, deputada Graça, em aviões do governo. Então ou vocês
acham que a base governista ia tirar a deputada Andréa Murad do Conselho
de Ética, não ia tirar, tirar não ia, de graça não ia. O que eu digo hoje, é que
nós precisamos ter clareza nos nossos atos, nós precisamos ter decência
perante às pessoas, hoje a população está cansada, o Brasil está cansado,
os maranhenses estão cansados de tanto loucura, porque é muita loucura.
O deputado Levi Pontes, ele não só faltou com Decoro ele... Tempo do
Partido, Senhor Presidente. Ele simplesmente foi, além disso, ele cometeu
crime improbidade, crime eleitoral para ter vantagem na hora da eleição,
está muito claro, por isso que digo que espero que o Ministério Público aja
sem essa proteção do Governo que disse para salvar o Deputado Levi
Pontes, aqui do Conselho de Ética da Assembleia, e eu vou realmente,
como já dei entrada, submeter ao Plenário da Casa, porque eu não acredito
que os deputados desta Casa achem esta uma prática normal dos políticos.
Então, aí vamos...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Deputada Andréa, peço só que V. Ex.ª conclua seu
pronunciamento porque o Tempo do Partido é pela escala, é o terceiro,
mas V. Ex.ª pode se inscrever e depois retornar, mas pode concluir.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Eu ia falar
hoje sobre a entrevista do Carlos Lula, no Jornal Pequeno, onde ele fala de
uma saúde que só existe para ele mesmo, onde ele fala as maiores loucuras,
porque eu acho que o Secretário Carlos Lula já devia estar de volta a esta
Casa para o emprego dele, ele não tinha mais que estar na secretaria diante
de tantos escândalos onde nem ele consegue responder ao que é
questionado, é cada frase ridícula e eles mesmos fazem o julgamento onde
as pessoas ainda nem julgadas foram, isso que é o mais engraçado de tudo,
eles confirmam o crime, mas não sabem dizer qual foi o crime, que é o que
nós queremos saber. Nós sabemos pelos blogs, nós sabemos pela imprensa,
mas o Secretário Carlos Lula não diz nada, só fala que a saúde está uma
maravilha, que houve uma economia, uma economia que acabou com o
povo e que eu vou mostrar para vocês depois, eu não tenho mais tempo
agora, que não houve economia nenhuma. Outra coisa, ele diz que os
institutos eram escolhidos por indicação da Secretaria, anteriormente, e
que, a partir de 2015, os institutos passaram a ser escolhidos por meio de
uma seleção de projetos, basta ver quem é que está aí sendo denunciado
por eles mesmos, pela Polícia Federal que está fazendo sua investigação, e
aí eu não vou entrar no mérito, eu não vou agir como muitos agiram aqui
comigo e com o meu pai, que foi achincalhado, foi julgado e condenado
tanto por deputados, como por todos os membros do governo dizendo
que ele era o maior gangster que tinha, chefe de uma quadrilha criminosa
mais violenta do estado. Eu quero saber se até agora apareceu uma denúncia,
uma única prova e uma única denúncia contra ele, não apareceu, até agora
não apareceu. Então, antes do governo agir dessa maneira, eu já estou com
meus pensamentos aqui já imaginando o que que o governo não fez. Já
concluindo, senhor Presidente, realmente, eu não tenho mais tempo hoje,
mas amanhã eu vou me manifestar não só sobre esse absurdo que o Secretário
mente no Jornal Pequeno falando de uma coisa que realmente a gente vê
que ele não tem conhecimento algum, que ele não sabe nem do que ele está
falando, realmente, ele não entende de saúde, ele não entende da Secretaria
de Saúde, ele não sabe o que se passa, ele não sabe de nada e pior ainda foi
a carta do governador Flávio Dino que essa vai receber uma resposta, mas
item por item das mentiras que ele fez naquela nota, porque ele agiu de
forma mentirosa para enganar os maranhenses a respeito de uma saúde
também que deve existir para ele, Carlos Lula. Mas, amanhã, eu vou
rebater a nota do Governador Flávio Dino, explicando cada detalhe, primeiro,
que ele não é autor de nada, não foi ele que criou Emserh para começo de
conversa. Então, amanhã, nós vamos continuar porque eu acho que esta
semana tem muito assunto ainda para tratar até amanhã. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Tempo dos Partidos. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Wellington
do Curso, por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham através da TV Assembleia. O nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu quero retratar dois
projetos de lei, de nossa autoria, que foram aprovados na CCJ e nas
demais comissões temáticas, que é o projeto nº 060, que dispõe sobre a
concessão de gratuidade de entrar nos estádios, ginásios, parque aquáticos
do Estado do Maranhão, às pessoas com transtorno de espectro autista e
seu acompanhante. Muito obrigado a CCJ por ter acolhido esse projeto de
suma importância e ter dado o parecer favorável, tramitando nas demais
comissões como Direitos Humanos, todos aprovados, e eu agradeço a
sensibilidade de toda a assessoria da Assembleia, de todos os analistas,
Maneton, todos os demais pelo apoio e pela atenção aos nossos projetos,
então um projeto de numero 60, aprovado em todas as comissões temáticas
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nós que temos uma
atuação em defesa dos autistas, em defesa das minorias, é um projeto de
suma importância. Projeto de nº 080 que institui o cartão acessibilidade
para pessoas com deficiência no Estado do Maranhão. Então, outro projeto
de suma importância, já passou em todas as comissões temáticas, que é o
projeto de nº 080 para agradecer a CCJ pela aprovação desses dois projetos,
vai ao plenário, posteriormente, à sanção do governador do Estado, que eu
acredito que não fará nenhum tipo de objeção, são dois projetos de suma
importância e mais ainda projetos que foram coletados da sociedade,
ouvindo a população, ouvindo o Maranhão, nós temos dois projetos de
suma importância, que é Ouvindo o Maranhão e outro Projeto, nós estamos
desenvolvendo e tem trazido muitas polêmicas, que é o De Olho nas
Escolas, mas continuamos firmes com os nossos propósitos e o Projeto
Ouvindo o Maranhão, nós temos coletado informações, coletado projetos
de leis coletado demandas da sociedade, então esse Projeto Ouvindo o
Maranhão, nós coletamos essas duas matérias de suma importância e
apresentamos nesta Casa. Senhor Presidente, apresentamos também uma
Emenda à Constituição Estadual que faz referência à cultura do nosso
Estado. Acrescento o art. 227-a a Constituição Estadual para a destinação
de recursos à cultura, acrescento o art. 227, que diz o seguinte: o Estado
aplicará anualmente nunca menos de 1%, e os municípios 1% da receita
resultante de impostos, - compreenda: proveniente de transferência - na
preservação do patrimônio cultural maranhense e na produção de fusão
da cultura local. Já coletamos as 14 assinaturas. Agradeço a todos os
deputados que foram sensíveis. Não vamos apresentar ainda, até porque
vou deixar à disposição para que os demais deputados possam assinar. E
é de suma importância esse projeto para a cultura. E na mesma linha
apresentamos uma emenda à Constituição para que seja destinado 1%
tanto do Estado como Município para o esporte. E é sobre esporte que eu
queria falar, senhoras e senhores. Apresentamos hoje uma Emenda à
Constituição Estadual que destina pelo menos 1% dos recursos do
orçamento do Estado para o esporte e um projeto que já foi aprovado na
CCJ, que dispõe sobre a gratuidade nos Estádios, Ginásios Esportivos,
Parques Aquáticos, para pessoas com transtorno do espectro altista e os
seus acompanhantes. Então falando de esporte, eu queria tratar de duas
situações que eu já bato nessa tecla nesta tribuna, nesta Casa. Primeiro, é
com relação à Federação Maranhense. A Federação Maranhense tem
prejudicado o time do Cordino, time de Barra do Corda, tem prejudicado.
Um time que padeceu com o primeiro jogo lá em Barra do Corda, um time
que veio jogar em São Luís em duas oportunidades e não teve jogo. Aguardou
mais de 30 dias para a definição do campeonato, jogou na última quarta-
feira sob o limite do cansaço e do estresse, vindo de uma outra competição
nacional. E agora o Cordino vai ter que jogar a segunda partida do
campeonato maranhense na cidade de Imperatriz. É um absurdo! Mudaram
as regras do regulamento durante o andamento do campeonato e o jogo não
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pode ser em Barra do Corda. Solicitamos à federação que possa rever esse
posicionamento para não prejudicar ainda mais o time do Cordino e a
população de Barra do Corda. E faço referência também a essa Emenda à
Constituição, Deputada Graça Paz, porque os times do Maranhão estão
passando necessidade. Nós temos quatro times no Estado do Maranhão
em competição nacional, dois na série C, que é o Sampaio Correa e o Moto
Clube, e dois na série D, que é o Maranhão e o Cordino. E os times
passando necessidade, passando dificuldades e fala-se do apoio do Governo
do Estado. Qual o apoio, a propaganda? No Estádio Castelão tem
propaganda do Governo do Estado falando de 300 escolas. E, diga-se de
passagem, as escolas nem foram construídas ainda. É um absurdo! Deveria
ter uma lei que proibisse propaganda de obras que não foram entregues, ou
melhor, não se cumpre e vai ficar por isso mesmo. O projeto de lei do
Deputado César Pires obrigando transparência não foi aprovado nesta
Casa, não foi nem para a sanção do Governador. Então há necessidade de
mais atenção. Você chega no Castelão, tem propaganda de 300 escolas
construídas no Governo do Estado. Nós temos a documentação, a
informação da Secretária de Educação e os números não batem. Ou seja,
dentro do estádio, dentro do Castelão fazendo propaganda das ações do
Governo e não dá atenção ao esporte, apoio ao esporte maranhense. Então
fazemos mais uma vez uma solicitação à Secretaria de Esporte e ao Governo
do Estado de apoio e atenção no esporte. Sem falar de uma jovem de 13
anos que vai disputar o campeonato mundial de jiu-jitsu e estava vendendo
água, dignamente, vendendo água nos retornos em São Luís. E propagaram
uma mensagem errada, infundada, que o Governo do Estado, através da
Secretaria de Esporte, havia ajudado. No momento oportuno, nós vamos
esclarecer e colocar os pingos nos “is”. E a verdade precisa ser estabelecida,
porque tem gente mentindo em nome do Governo, mentindo que dá apoio.
E o esporte está do jeito que está; quadras dentro de escolas deterioradas,
abandonadas, quadras dentro das escolas abandonadas; quadras nos bairros
abandonadas; campos nos bairros abandonados. O esporte pede socorro,
senhoras e senhores, chega de propaganda. E efetivamente precisamos de
ações, ações em defesa do Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão
ainda aguarda as mudanças ou a mudança que ainda não chegou. Que Deus
abençoe a todos, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado
do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – pela liderança do Governo, por 5 minutos sem
aparte, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Presidente, venho tratar a respeito do tema da
saúde que foi mencionado anteriormente. No domingo uma matéria do
Fantástico trouxe uma denúncia e esta denúncia, logicamente, as respostas
o Governo tem dado. E eu faço questão de ratificá-las aqui nesta tribuna.
Primeiro, deixar bem claro que nenhum servidor da Secretaria de Saúde e
nem do Governo do Estado foi citado e nem denunciado. A denúncia foi
contra o Instituto IDAC. Nenhum membro do Governo do Estado foi
denunciado ou citado que houve qualquer tipo de favorecimento. Segundo
lugar, o IDAC teve contrato rescindido e a EMSERH assumiu as seis
unidades que ele fazia a gestão, portanto, a empresa Maranhense de Serviços
Hospitalares assumiu essas seis unidades tão logo teve acesso a esta
investigação da Polícia Federal. Depois, deixar claro que o IDAC, nessas
seis unidades, ele prestava um serviço. O serviço estava sendo feito e eu
não estou fazendo defesa do Instituto, jamais. Mas o serviço que o Governo
contratou estava sendo feito nas seis unidades com os servidores sendo
pagos, com médicos sendo pagos e fazendo os serviços, de modo que a
maneira que o instituto usou errado não foi no plano de trabalho, foi por
meio de empresas que o próprio instituto utilizou e foi fazendo esses
saques de dinheiro, o que é errado, o que é ilegal, reprovável e que é um
crime. Pagarão por isso. A própria natureza da organização social é sem
fins lucrativos, mas tem uma margem de taxa de administração de 5% e ela
vinha operando dentro dessa margem, fazendo ações que a Polícia Federal
identificou por meio dessas empresas. Em nenhum momento, a Secretaria
Estadual de Saúde tentou dificultar as investigações. Em nenhum momento,

a Secretaria Estadual de Saúde deixou de entregar os documentos que
foram solicitados, muito pelo contrário, foi totalmente solidária querendo,
juntamente com a Polícia Federal, ter uma resposta a esses questionamentos
que as investigações da Polícia Federal trazia. Em nenhum momento, o
governo do Estado se omitiu ou tentou dificultar as investigações, muito
pelo contrário, o zelo pelos recursos públicos tem sido uma prioridade do
governo do Estado na gestão do governador Flavio Dino e do secretário
Carlos Lula. A Secretaria de Saúde, desde 2015, quando o governador
Flávio Dino iniciou sua gestão, houve modificações que deram respostas
importantes no que diz respeito a custos nas Oscips e OSs. Em 2015,
primeiro quando o governador começou e fez um corte linearmente de
25% a 30% nesses contratos de Oscips e OSs, e os serviços continuaram
sendo feitos. Só aí deu uma economia de 500 milhões de reais. Por outro
lado, o governador Flávio Dino, além dessa redução de gastos, trouxe
também o concurso de projetos para as Oscips e OSs. Esse concurso de
projetos, no caso do Idac que assumiu, foi em municípios e em unidades
que não tiveram um vencedor no certame e, por isso, o instituto acabou
assumindo. Por outro lado, reitero que esta economia de 500 milhões de
reais a partir das Oscips e OSs que o governo Flávio Dino conseguiu fazer
traz outro ponto que é a valorização da Emserh, da Empresa Maranhense
de Serviços Hospitalares, que hoje já atende metade da rede estadual de
saúde, conseguindo fazer um serviço fundamental e que, por meio de
seletivo, tem conseguido avançar no seu quadro de servidores. O governo
avançará para eliminar de vez essa contratação de OSCIPs e OS, mas não
pode fazer de forma imediata e totalmente porque é um processo gradativo
em que não pode se quebrar a continuidade dos serviços de saúde. E quero
dizer do governo Flávio Dino, dos investimentos que tem feito na saúde,
no que diz respeito a um fortalecimento dos hospitais macrorregionais, as
cinco unidades que foram inauguradas pelo governo Flávio Dino, em
Imperatriz, em Caxias, em Pinheiro, em Bacabal, em Santa Inês estão
conseguindo fazer um trabalho nunca antes feito no Estado, seja com as
cirurgias, seja com novos serviços que são implantados e isto é tratar o
povo do Maranhão com dignidade, além disso, além dos hospitais
macrorregionais, tem também fortalecido a estratégia de integração dos
municípios, por meio das ambulâncias que ajudam os municípios nesta
integração com os hospitais macrorregionais, inclusive, por outro lado,
deixar bem claro que o governo do Estado, por meio do Secretário de
Saúde, Dr. Carlos Lula, que tem feito um trabalho incansável e que não
permite nada de errado, já está buscando à Polícia Federal a plenitude do
inquérito exatamente para judicializar, para entrar com ação contra o IDAC,
pedindo, garantindo o ressarcimento do recurso que apresentado na
denúncia, apresentado no inquérito teria sido desviado e reitero, não há
citação, não há participação, de qualquer servidor da Secretaria Estadual de
Saúde, dessa forma, eu finalizo o meu pronunciamento deixando clara essa
mensagem do Secretário de Saúde, Carlos Lula, do Governo do Estado,
finalizando por meio da nota, pedindo a compreensão, por meio da nota
emitida pela Secretaria de Saúde, sobre o caso do IDAC: a Secretaria de
Estado da Saúde comunica as providências já adotadas, o decreto nº 32.968,
de 05 de junho de 2017, estabeleceu o cancelamento do contrato do IDAC,
determinando a requisição administrativa de fornecedores, funcionários e
grupos médicos no âmbito do Estado do Maranhão. A rescisão unilateral
do contrato de gestão n.º 09/2015 da SES, cabe à Secretaria de Estado
regular procedimento administrativo e apurar as responsabilidades do
Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania – IDAC, inclusive,
quanto à inabilitação, porque será inabilitado para futuras concorrências. A
Empresa Maranhenses de Serviços Hospitalares assumiu plenamente a
gestão das unidades hospitalares, antes geridas pelo IDAC, a EMSERH
iniciou o processo de regularização da situação funcional do então quadro
de pessoal do IDAC, ao final a requisição administrativa a EMSERH
deverá prestar contas à Secretaria de Estado da Saúde. A SES implementará
ações necessárias ao acompanhamento e fiscalização quanto ao cumprimento
das obrigações assumidas pela EMSERH, a partir de então, a Secretaria de
Estado de Saúde reitera que, a partir de 2015, a escolha dos serviços
oferecidos pelos institutos adotou uma forma de contratação, uma nova
forma de contratação das Oscip e OSs. A medida fortaleceu um novo
modelo de gestão, sobretudo, com o seletivo, com a transparência e ampla
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divulgação do edital. Nosso compromisso diário é qualificar o serviço de
saúde para os maranhenses. Combateremos tudo e todos que se oponham
a esta finalidade. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, deputado Wellington pelo Tempo da Liderança do
Bloco Independente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, não temos mais quórum,
vamos ter que encerrar. Por falta de quórum regimental, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de junho de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Graça Paz, Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo
Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, 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, Rigo Teles,
Sérgio Vieira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Júnior Verde, Wellington do
Curso e César Pires. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a
discussão e votação do Requerimento nº 411/2017, de autoria do Deputado
Sousa Neto, ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Senhor
Murilo Andrade de Oliveira, para que se faça presente a esta Assembleia
Legislativa a fim de prestar esclarecimentos acerca da fuga em massa de
presos da Penitenciária Estadual de Pedrinhas, ocorrida no dia 21 do maio
e concedeu a palavra ao Deputado Sousa Neto, autor do Requerimento
para discuti-lo. O referido Requerimento foi rejeitado contra os votos dos
Deputados Sousa Neto e Adriano Sarney. Em seguida, o Plenário aprovou
os Requerimentos nºs 423 e 429/2017, de autoria dos Deputados Adriano
Sarney e Raimundo Cutrim, para que sejam registrados nos Anais desta
Casa e encaminhados Votos de Congratulações à população do Município
de Carutapera, pela passagem de seu  aniversário comemorado no mês de
junho; 424 e 425/2017, do Deputado Adriano Sarney e da Deputada
Francisca Primo, respectivamente, solicitando que sejam registrados nos
Anais desta Casa e encaminhados Votos de Congratulações à população
do Município de Açailândia, pela passagem de seu  aniversário comemorado
no mês de junho ; 426 e 427/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações às populações dos Municípios de São João dos Patos e
Tufilândia pela passagem de seus aniversários comemorados no mês de
junho; 428/2017, do Deputado Edson Araújo, enviando Mensagem de
Congratulações aos Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras dos Municípios
de Açailândia, Barreirinhas, Cedral, Godofredo Viana, Urbano Santos, São
João Batista, Bacurituba, Bequimão, Tufilândia, Arari, Esperantinópolis e

Presidente Dutra parabenizando-os pelo aniversário de emancipação dos
respectivos municípios; 430/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, ao
Presidente da Câmara Federal, Deputado Rodrigo Maia, bem como aos
membros da Bancada Maranhense na Câmara e no Senado Federal,
manifestando o apoio desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 199/2015, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que
dispõe sobre o procedimento para criação, incorporação, fusão e
desmembramento de municípios e 431/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a
destinação de recursos para a Prefeitura de São Luís, com o objetivo de
evitar o colapso na área da saúde da capital maranhense. O Requerimento
nº 435/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, ficou transferido
para a próxima Sessão devido à ausência da autora. Em seguida, foram
submetidos à deliberação da Mesa e deferidos os Requerimentos nºs: 436/
2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, ao Secretário de Estado de
Esporte e Lazer, Senhor Márcio Batalha Jardim, para que informe a esta
Casa o valor orçamentário anual destinado à pasta, referente aos exercícios
2015, 2016 e 2017 e Requerimento nº 437/2017, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, solicitando que seja justificada a sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2017, em virtude de
viagem representando a Assembleia Legislativa do Maranhão. Na forma
do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 438 e 439/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo e 440/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo reservado aos Blocos e Partidos ouviram-se os
Deputados Wellington do Curso, falando pelo Bloco Parlamentar
Independente e Cabo Campos falando pela liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final não houve orador inscrito.
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, 13 de
junho de 2017.

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DE  PROPOSIÇÕES  DA
COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 13 DO MÊS DE JUNHO, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
LEVI PONTES
FRANCISCA PRIMO

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 128/2017 – INSTITUI, no âmbito do

Estado do Maranhão, a Semana de Conscientização sobre a importância
da vacinação em adultos e crianças,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada  NINA  MELO
RELATOR: Deputado  LEVI PONTES
PROJETO DE LEI Nº 129/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores do Povoado
Seriema, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada  NINA  MELO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
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PROJETO DE LEI Nº 130/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Colônia de Pescadores, Z-118 do Município de Amapá do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado  EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 131/2017 – 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.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORA: Deputado  LEVI   PONTES
PROJETO DE LEI Nº 132/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o “Instituto Espaço Semear”, com sede e foro no Município de
São José de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 133/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a  “Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Malungos
de Olho D´Água”,  com sede e foro no Município de Serrano do Maranhão
- Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº  134/2017 – (MENS. GOV. Nº 041/2017)

– 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº  135/2017 – (MENS. GOV. Nº 042/2017)

– 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020//2017 –

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal
ROBERTO LUCENA.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021//2017 –

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
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, dispondo sobre o regime
especial de tramitação de projetos de lei de iniciativa popular.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/2017

– Dá NOVA redação ao § 1º do art. 33 da Constituição do Estado do
Maranhão, para estabelecer a obrigação dos secretários de Estado a
comparecer, semestralmente, a Comissão Permanente da Assembléia as
que estejam afetas as atribuições de sua pasta.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
MENSAGEM  GOV. Nº 040/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 070/2017, que ALTERA a Lei nº
10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado do
Maranhão de 28 de julho de 2015, de iniciativa  do Senhor Deputado
EDUARDO BRAIDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MOÇÃO Nº 008/2017 – APELO à Secretaria Especial de Política

para as Mulheres do Governo Federal.
AUTORIA:  Deputada VALÉRIA MACEDO.
RELATOR: Deputado FRANCISCA PRIMO

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 13 de Junho de  2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 162/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 027/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
remoção da agente de segurança pública durante o período de gestação ou
de aleitamento materno.

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

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

parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha sobre regime
jurídico de servidores públicos de órgãos do Poder Executivo do Estado,
como é o caso em análise desta proposição.

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

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre servidores
públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares
para a inatividade. Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza
a continuidade da proposição em análise, apesar da sua importância,
visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente um direito a
servidoras específicas do Estado (agentes de segurança pública).

Nesta linha, segue decisão do STF:

Lei estadual que concede “anistia” administrativa a servidores
públicos estaduais que interromperam suas atividades –
paralisação da prestação de serviços públicos. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que cabe ao chefe do
Poder Executivo deflagrar o processo legislativo referente
a lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração, bem assim disponha sobre regime jurídico
e provimento de cargos dos servidores públicos. Aplica-se
aos Estados-membros o disposto no art. 61, § 1º, II, da CB.
Precedentes. Inviável o projeto de lei de iniciativa do Poder
Legislativo que disponha a propósito servidores públicos –
“anistia” administrativa, nesta hipótese – implicando aumento
de despesas para o Poder Executivo. [ADI 341, rel. min. Eros
Grau, j. 14-4-2010, P, DJE de 11-6-2010.]
Significação constitucional do regime jurídico dos
servidores públicos (civis e militares). A locução
constitucional “regime jurídico dos servidores públicos”
corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos
aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas
pelo Estado com os seus agentes. Precedentes.
[ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-
2-2007.]
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De outro lado, há quebra do princípio constitucional da separação
dos poderes (parágrafo único, do art.6º, da CE/89), nos casos em que o
legislador, a pretexto de legislar, pratica, ato de gestão executiva, administra,
configurando-se, portanto, desrespeito à independência e harmonia entre
os poderes, caso em espécie.

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 027/

2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 027/2017, nos
termos do voto do relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 13 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 163/2017

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

o Projeto de Lei nº 108/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública a Associação Assistencial,
Esportiva e Cultural “Mancha Tricolor”, com sede e foro no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades atender crianças, adolescentes em
situação de risco, bem como apoiar políticas públicas de assistência a
crianças e adolescentes.

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 DA RELATORA:
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 108/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 165/2017

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

o Projeto de  Lei nº 107/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária
Esportiva e Cultural Amigos do Projeto Alcance do Lima Verde, Safira e
Adjacência, com sede e foro no Município de Paço do Lumiar, Estado do
Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover o desenvolvimento de
ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à criança, à adolescência
e à velhice, bem como desenvolver a educação fundamental, a cultura, o
esporte e arte.

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 107/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de junho de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 167/2017

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

legalidade do Veto Total ao Projeto de Lei nº 046/2017, de autoria do
Senhor Deputado Sergio Frota, que dispõe sobre a inclusão de Quadras
Poliesportivas nos Projetos de Construção de Escolas Públicas no Estado
do Maranhão.

Na Mensagem nº 025/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no art. 43, V, da Constituição
Federal (leis que disponham sobre atribuições das Secretarias do Estado
são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo).

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 025/2017 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
apresentou as razões do veto total ao projeto de lei ordinária nº 046/2017,
considerando-o inconstitucional formalmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade formal), destaca-se
que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto que
estabelece atribuições a órgãos do Poder Executivo. Pela redação do
art. 43, V da Constituição Estadual do Maranhão, a competência para
iniciar o processo legislativo nessas matérias é do Governador do Estado.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 046/2017, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto
de Lei nº 046/2017, nos termos do voto do relator, contra o voto do
Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 168/2017

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 129/2016, de
autoria do Senhor Deputado Edson Araújo, que Dispõe sobre a
gratuidade da expedição de carteira de identidade estudantil para alunos de
Escolas Públicas da rede estadual, no âmbito do Estado do Maranhão, na
forma que especifica.

Na Mensagem nº 023/2017, o Governador do Estado, expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no art. 43, III e V, da
Constituição Federal (leis que disponham sobre organização administrativa
e atribuições das Secretarias do Estado são de iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo), bem como por contrariedade ao interesse público.

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 023/2017 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
apresentou as razões do veto total ao Projeto de Lei Ordinária nº 129/
2016, considerando-o inconstitucional formalmente e contrário ao interesse
público.

Quanto ao veto político (contrariedade ao interesse público)
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.

No tocante ao veto jurídico (inconstitucionalidade material),
destaca-se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto
que estabelece atribuições a órgãos do Poder Executivo. Pela redação
do art. 43, III e V, da Constituição Estadual do Maranhão, a competência
para iniciar o processo legislativo nessas matérias é do Governador do
Estado.

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

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

aposto ao Projeto de Lei nº 129/2016, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 129/2016, nos termos do voto do relator, contra o voto
do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 13 de junho de 2017.
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Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 170 /2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 007/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Cabo Campos, que propõe o envio de “Mensagem de Aplausos”
ao Bispo Jairo Santos, nos seguintes termos, “a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão congratula-se com a Igreja Mundial do Poder de
Deus, na pessoa do seu dirigente Bispo Jairo Santos pela realização do
momento de fé e louvor realizado em nossa capital, denominado
CONCENTRAÇÃO DE FÉ, que possibilitou um momento ímpar de
oração, reflexão e louvor para mais de 15 mil fiéis presentes ao ato”.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação
da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou
protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção n.º
007/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 007/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 171/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 150/2016, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui as Diretrizes
da Política Estadual de Mobilidade Urbana, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Na justificativa, esclarece o autor da proposição de Lei, que “o
presente projeto tem o condão de estabelecer as diretrizes para a
construção da Política Estadual de Mobilidade Urbana e a elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana, totalmente integrado ao Plano Diretor. É
esse o momento onde a sociedade participa ativamente contribuindo para
a construção da cidade que pertence a todos e que promova qualidade de
vida aos seus cidadãos”.

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

legislativa e de competência comum da União e dos Estados, pois visa
estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito
(Art. 23, inciso XII, da CF/88), não havendo óbice para a sua aprovação.

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

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

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 150/

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 150/2016, nos termos do
voto da relatora.

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

em 13 de junho de 2017.

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 150 /2016

Institui as Diretrizes da Política Estadual de
Mobilidade Urbana, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Ficam instituídas as diretrizes da Política Estadual de
Mobilidade Urbana, no âmbito do Estado do Maranhão, com o objetivo de
promover a integração dos modais de transporte e a melhoria dos sistemas
de acessibilidade e mobilidade dos cidadãos, em consonância com
dispositivos da Lei Federal nº 12.587/2012, que trata das diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Art. 2º - A Política Estadual de Mobilidade Urbana do Maranhão
reger-se-á sob os seguintes princípios:

I – eficiência e eficácia na prestação dos serviços prestados à
população;

II – acessibilidade universal;
III – promoção da qualidade de vida;
IV – proteção ambiental;
V – justiça social;
VI – equidade de direitos.
Parágrafo único – A Política Estadual de Mobilidade Urbana deverá

privilegiar a integração dos diferentes modais de transportes.
Art. 3º- A Política Estadual de Mobilidade Urbana possui os

seguintes objetivos:
I – reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população

no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação

dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas
e cargas nas cidades;

V – consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia
da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana; e

VI – reduzir os congestionamentos nas cidades.
Art. 4º – É propósito da Política Estadual de Mobilidade Urbana,

o aprimoramento da relação custo/benefício dos serviços essenciais de
transporte urbano, público, privado, motorizados ou não, à disposição da
sociedade.

§ 1.º A política tarifária do transporte público coletivo atenderá as
diretrizes da equidade e eficiência na prestação dos serviços, a
contraprestação do usuário dentro do princípio da modicidade tarifária,
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publicidade e transparência quanto aos benefícios tarifários, e
estabelecimento de parâmetros de qualidade para a prestação dos serviços;

§ 2.º A tarifa deverá atender aos princípios elencados no art. 2º;
§ 3.º Estão ao alcance do disposto neste artigo, os estacionamentos

públicos, privados ou explorados mediante concessão.
§ 4.º O Poder Público poderá implementar os dispositivos

necessários para o efetivo controle social dos referidos serviços.
Art. 5º – A Política Estadual de Mobilidade Urbana estará orientada

pelas seguintes diretrizes para sua efetivação:
I – acessibilidade universal;
II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões

socioeconômicas e ambientais;
III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de

transporte urbano;
V – gestão democrática e controle social do planejamento e

avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI – segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso

dos diferentes modos e serviços;
VIII – equidade no uso do espaço público de circulação, vias e

logradouros;
IX – implementação de equipamentos de segurança e tecnologias

disponíveis que visem a eficiência, eficácia e efetividade na circulação
urbana;

X – integração dos diferentes modelos de mobilidade (carro,
bicicleta, transporte coletivo e a pé);

XI – priorização na mobilidade do pedestre com a padronização
das calçadas e com a institucionalização do código do pedestre;

XII – incentivo ao ciclismo, através de disponibilização de
bicicletários, ciclofaixas, ciclovias e sua integração;

XIII – acesso a todas as informações sobre diferentes modelos de
transporte com a integração do sistema de bilhetagem eletrônica;

XIV – o subsídio da tarifa ao transporte coletivo e público,
conforme lei federal, com política definida de gratuidades;

XV – incentivo à vida útil do automóvel com política pública de
descarte de automóveis;

XVI – incentivo às políticas de restrição ao uso do automóvel
individual e de uso privado podendo tal restrição, ser abatida na tarifa do
transporte coletivo;

XVII – estabelecer critérios e restrições quanto à construção de
edifícios garagens;

XVIII – estabelecer incentivos à carona solidária;
XIX – controle social e regulação efetiva;
XX - erradicação da tração animal para transporte de cargas.
Art. 6º. O Plano Estadual de Mobilidade Urbana é o instrumento

de efetivação da Política Estadual de Mobilidade Urbana e deverá contemplar
os princípios, os objetivos e as diretrizes da Lei Federal e Estadual, bem
como:

I – os serviços de transporte público coletivo;
II – a circulação viária;
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;
IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de

mobilidade;
V – a integração dos modos de transporte público e destes com os

privados e os não motorizados;
VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na

infraestrutura viária;
VII – os polos geradores de viagens;
VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos

ou onerosos;
IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte

público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do

Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Art. 7º – O Poder Público poderá adotar elementos de consulta
popular para o planejamento orçamentário das obras viárias segundo os
termos desta Lei, assim como poderá promover círculos de debates regionais
visando a integração dos interesses das diversas comunidades em relação à
mobilidade intermunicipal.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 173/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total, (Mensagem Governamental nº

029/2017), aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 039/2017, de autoria do
Senhor Deputado Sérgio Frota, que Torna obrigatória a colocação de
placas em Hospitais, Unidades de Saúde, com o nome dos médicos em
exercício, chefes de enfermagem e seus horários de atendimento.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador assegura que o
Projeto de Lei ora vetado, atrai para si a competência para dispor sobre
organização administrativa que, segundo disposição contida, no inciso V,
do art. 43, da Constituição Estadual, é privativa do Chefe do Poder
Executivo. Senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
Administração Pública Estadual”.

No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do Executivo
Estadual (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.

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao Projeto
de Lei nº 039/2017, são convincentes, uma vez que a matéria ali tratada
viola os princípios constitucionais da reserva de iniciativa e separação dos
Poderes.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 039/2017, por contrariar a Constituição, como
bem justifica as razões do Veto Governamental.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto
de Lei nº 039/2017, nos termos do voto do relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 174/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 232/2017, que Altera a
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Lei nº 9.858, de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre a criação da
Gratificação de Estímulo Profissional aos integrantes do Subgrupo Apoio
Técnico e Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo Administração Geral,
e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional
–ADO.

A presente Medida Provisória está estendendo a gratificação de
Estímulo Profissional no percentual de 30% (trinta por cento) aos servidores
do Grupo ADO lotados também nos Órgãos da Administração Indireta
vinculados à Secretaria de Estado da Educação.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo
(servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos...), assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas
na Magna Carta da República para edição de MP, in verbis:

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

É preciso dizer que o art. 37, X, da CF  determina que a remuneração
dos servidores somente poderá ser alterada por Lei Específica:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:  
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices;   

O Supremo Tribunal Federal na sessão de julgamento da ADI
5154, tendo como Relator Ministro Luiz Fux destacou que Lei Especifica
é uma lei monotemática exclusiva para a categoria:

“Afirmou que o regime jurídico previdenciário dos militares
estaduais deveria ser fixado em lei específica, compreendida
como lei monotemática, não orgânica e exclusivamente
destinada a essa categoria de agentes públicos. Ressaltou
que a Constituição, com as alterações promovidas pela EC 18/
1998, teria imposto um dever de reconhecimento da situação
especial dos militares, em virtude das peculiaridades de suas
atividades, inerentes à soberania nacional e à segurança pública
(CF, art. 142, § 3º, X).”

No mesmo julgamento Ministra Carmem Lúcia esposou
entendimento no sentindo que entender “...‘nos termos da lei’ ou
‘conforme a lei’ como sinônimos de ‘lei específica’ seria reconhecer
que a Constituição conteria palavras inúteis, o que contrariaria a
teoria constitucional...”

No caso em tela a Medida Provisória cumpre os requisitos de Lei
específica.
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Da Relevância e Urgência
O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo

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

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

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

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do
Supremo Federal sobre o assunto, vejamos:

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias,
vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por
força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF) (ADI
2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC,
Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC,
voto do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007,
Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029,
rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de
27-6-2012.”

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não temos
meios para realizar a referida análise.

  De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal a criação, expansão
ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

E as despesas decorrentes de Lei, Medida Provisória ou Ato
Administrativo que a execução seja superior a dois exercícios deverão
conter a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e demonstração
dos recursos para o custeio.

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante a
Mensagem nº 024/2017 de autoria do Governador do Estado, as alterações
são necessárias para corrigir distorções e proporcionar isonomia de
tratamento aos servidores integrantes do mesmo grupo, portanto, a medida
é meritória.

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

Provisória nº. 232/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 232, de 08 de maio de
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 175/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 233, de 11 de maio de
2017, que Institui o Programa Maranhão Juros Zero, que tem como
objetivo incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento
produtivo e promover a geração de emprego e renda no Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas
Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas no §
1º, art. 62 da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC
nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto
no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

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

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).”

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

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

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade
do assunto tratado pela referida Medida Provisória, até mesmo porque
está tratando de matéria financeira, matéria essa privativa do Governador
do Estado, consoante os preceitos constitucionais acima descritos.

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

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

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

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

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

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

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

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

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.

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

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Medida
Provisória, inviabilizando assim a análise.

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

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a relevância
da matéria. As providências tomadas nesta norma têm como objetivo,
conforme a Mensagem da lavra do Excelentíssimo Governador do Estado,
incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento produtivo e
promover a geração de emprego e renda no Estado do Maranhão, mediante
a concessão de subsídio financeiro, pelo Estado ao Microempreendedor
Individual e às Empresas.

Ademais, o Programa Maranhão Juros Zero visa facilitar e criar
estratégias de políticas públicas para facilitar o desenvolvimento econômico
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e social, reforçando o papel do estado como importante vetor de fomento
da atividade econômica, consoante diretriz insculpida no art. 174, da Carta
Cidadã de 1988:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e
compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento.

Dessa maneira, a criação do Programa em tela, se afigura como ato
típico de gestão administrativa, envolvendo o planejamento, a direção, a
organização e a execução de políticas de governo, produzindo efeitos
positivos no desenvolvimento social, mormente, por ser fortalecedor de
pequenos negócios, o que contribui, em última análise, para o resgate da
dignidade dos cidadãos que serão beneficiados com a medida, indo ao
encontro da arquitrave fundamental da República insculpida no artigo 1º,
III e IV, da CRFB. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória nº. 233/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 233, de 11 de maio de
2017, nos termos do voto da relatora.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 178 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 116/2017, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que Institui o “Dia Estadual do Bombeiro
Civil”, e dá outras providências.

O art. 1º da Proposição de Lei, por sua vez, esclarece que fica
instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o Dia Estadual do Bombeiro
Civil, a ser comemorado anualmente, no dia 12 de janeiro.

Esclarece ainda, o autor da Proposição de Lei, que “em razão da
importância da profissão, seu mercado vem crescendo constantemente
nos últimos anos e está se tornando um diferencial nas empresas de
terceirização de segurança. Além da quantidade de cursos oferecidos e
várias unidades da federação, a regulamentação da profissão foi o ponto
crucial para esse crescimento”. 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.

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 116/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 179/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 111/2017, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que Institui o “Dia Estadual do Militar
Evangélico”, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído em todo o
Estado do Maranhão o “Dia Estadual do Militar Evangélico”, em
homenagem aos Policias Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares,
Guardas Municipais, Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, a ser
comemorado sempre no dia 17 de agosto, data de fundação da UMCEMA
– União dos Militares Cristãs e Evangélicos do Maranhão.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que “a presente proposta
tem o objetivo de divulgar e incentivar a espiritualidade entre Policias
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Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares, Guardas Municipais, do
Estado do Maranhão e os Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica
que prestam serviço deste Estado, e assim aproximar os Policiais e seus
familiares, formando uma grande família”. 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.

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 111/2017, nos termos do voto
do Relator.

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

em 13 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 181/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 114/2017, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado a esta Casa através da  Mensagem Governamental
nº 031/2017,  que Altera a Lei nº 8.912, de 23 de dezembro de 2008, que

altera e consolida o Sistema de Gestão e de Incentivo à Cultura do
Estado do Maranhão - SEGIC, e dá outras providências”.

Ao presente projeto de lei foi apresentada 01 Emenda de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que propõe suprimir o § 1º, do art.
7º, com redação dada pelo Art. 1º do projeto.

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

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

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

Tem-se, pois, por perfeitamente admissível que o Estado do
Maranhão edite lei que altere e consolide o Sistema de Gestão e de Incentivo
à Cultura do Estado do Maranhão-SEGIC.

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

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

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

Da analise da Emenda apresentada, somos pela manutenção do
texto do projeto original e, por conseguinte pela rejeição da emenda-
EMENDA REJEITADA.

Diante do exposto, os pontos destacados recomendam, portanto,
a aprovação do Projeto de Lei nº 114/2017, na forma do texto original.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 114/

2017, na forma do texto original, por não estar eivado de
inconstitucionalidade.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 114/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 184/2017

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

o Projeto de Lei nº 122/2017, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga,
que Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares de Amapá do Maranhão, com sede
no Município de Amapá do Maranhão e foro na Comarca de Maracaçumé,
no 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 a defesa e representação legal da
Categoria Profissional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares, ativos e aposentados, na base territorial do Município de Amapá
do Maranhão, Estado do Maranhão.

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 122/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 13 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 185/2017

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

o Projeto de  Lei nº 123/2017, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga,

que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos Produtores
Familiares do Povoado Vertente de Amapá do Maranhão, com sede no
Povoado Vertente e foro no Município de Amapá do Maranhão, no Estado
do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivo a defesa, administrativa ou judicial,
frente a órgãos públicos ou privados, dos direitos e interesses dos pequenos
produtores familiares do Povoado Vertente, no Município de Amapá do
Maranhão, no Estado do Maranhão.

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 DA RELATORA:
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 123/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 13 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº186/ 2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 060/2017, de
autoria do Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que Dispõe
sobre a concessão de gratuidade de entrada nos estádios, ginásios
esportivos, parques aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante.

É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,

a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 060/2017
apresentado, nos âmbitos formal e material.

Nas três esferas da Federação, o processo legislativo deve
obedecer a procedimentos previamente estabelecidos.

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

Inicialmente, analisa-se a iniciativa da proposição.
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A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a

determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura
de proposições legislativas.

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

O presente projeto de lei é de iniciativa de parlamentar, não
havendo objeções nesta fase do processo legislativo.

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

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

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 060/2017 visa garantir
direitos a um grupo de pessoas, não havendo objeções constitucionais que
barrem a criação dos mesmos.

A Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece ser
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência”. E ainda no texto constitucional,
no art. 24, XIV, há a determinação de que compete à União, aos Estados e
ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre “proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência”.

No Capítulo VII, do Título VIII, da Constituição Federal, que
trata da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, na
Ordem Social, há a disposição de que:

“Art. 227. [...]
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a
participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...]
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física,
sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.”

Para atendimento das normas constitucionais, foi aprovada a Lei
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
O Capítulo IX desta norma estabelece regras sobre o Direito à Cultura, ao
Esporte, ao Turismo e ao Lazer.

Acerca da temática tratada no Projeto de Lei nº 060/2017, o art. 44
do Estatuto supramencionado assim dispõe:

“Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios
de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares,
serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa
com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da
edificação, observado o disposto em regulamento.
§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser
distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade,

em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente
sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução
das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade.
§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos
reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por
pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida,
observado o disposto em regulamento.
§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem
situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo,
1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar
proximamente a grupo familiar e comunitário.
§ 4º Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver,
obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis,
conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir
a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida, em caso de emergência.
§ 5º Todos os espaços das edificações previstas no caput deste
artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor.
§ 6º As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões,
recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência.
§ 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não
poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas.”

Especificamente sobre direitos às pessoas com Transtornos do
Espectro Autista (TEA), há a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de
2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista. No art. 3º desta norma, há os direitos
elencados, dentre os quais menciona-se “o acesso: a) à educação e ao
ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social”.

Desta forma, observa-se que a proposição em análise visa incluir
dentre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
a gratuidade a determinados nos locais públicos citados, que se localizem
no Estado do Maranhão. Este direito concretizará as normas constitucionais
citadas anteriormente, que buscam a integração das pessoas com deficiência,
em especial as que possuem TEA.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa, o
Projeto de Lei nº 060/2017 não encontra objeções para sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei

nº 060/2017, por não conter vícios que gerem inconstitucionalidade,
ilegalidade, injuridicidade ou contrariedade à técnica legislativa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 060/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 13 de junho de 2017.

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

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1634/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
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Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, inciso I da Lei nº 8.666/93 e autorizo
a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa
DHTCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME (CNPJ nº
15.136.478/0001-00), para prestar a manutenção corretiva de 01 (um)
computador da marca Apple, modelo MAC PRO (MID 2010)/ MAC
PRO 2.4 2X4CX/ 6X1G/ 1TB/ 5770/ SD, SN: H00461GLEUF, instalado
no Complexo de Comunicação desta Casa Legislativa, no valor de R$
3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), visando proporcionar a melhoria
da qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores
resultados dos profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26,
caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-
SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 13 DE
JUNHO DE 2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente em
exercício ALEMA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais de construção na espécie
louças e metais sanitários 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 020/2017-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 029/2017-
CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 0957/2017-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras do
certame: para o Lote 01, a KWA MATERIAIS LTDA, com valor total de
R$ 53.189,00 (cinquenta e três mil cento e oitenta e nove reais); para o
Lote 02, a A.F. LOBO MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS, com valor
total de R$ 41.490,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais) e
para o Lote 03 a P.H.B. SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
com valor total de R$ 65.260,00 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta
reais), perfazendo o total dos Lotes 01, 02 e 03 de R$ 159.939,00 (cento
e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e nove reais), nos termos do
Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria
Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 13 de junho de
2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente em exercício
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