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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/05/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.05.2018

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NOS 226,

229, 227, 228, 225 E 220/2018)

1. PROJETO DE LEI Nº 225/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
FIXAÇÃO DE CARTAZ OU PLACA EM REVENDEDORAS E
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
INFORMANDO AS ISENÇÕES CONCEDIDAS ÀS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E MOLÉSTIAS GRAVES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS; DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS - RELATOR
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDA AUSÊNCIA DA AUTORA EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

2. PROJETO DE LEI Nº 190/2016, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI A ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTES
INTERMUNICIPAIS E URBANOS DE PASSAGEIROS PARA OS
PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. – RELATOR DEPUTADO
GALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDA AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

3. PROJETO DE LEI Nº 112/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS
PARA A REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
ITAPECURU NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –  COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DOUTOR
LEVI PONTES; MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - RELATOR DEPUTADO SOUSA NETO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDA AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

4. PROJETO DE LEI Nº 128/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA
VACINAÇÃO EM ADULTOS E CRIANÇAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. –  COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –

RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDA AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

5. PROJETO DE LEI Nº 305/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO A CELEBRAÇÃO
DE CORPUS CHRISTI EM IMPERATRIZ.  – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – (REQ. Nº 217/2018)

6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE DISPÕE
SOBRE A CONSULTA PLEBISCITÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE
POÇÃO DE PEDRAS E BERNARDO DO MEARIM, ACERCA
DO DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO DE POVOADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO -  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 21,22,
23 E 24.05.18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/05/18 DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 266/
2018).

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO PADRE JOSÉ GERALDO TEÓFILO
DA SILVA”. – DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – MOÇÃO DE APLAUSOS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

8. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 023/2017, DE AUTORIA
DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, AO REITOR
DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA,
ROBERTO BRANDÃO, PELA EXCELÊNCIA DO TRABALHO
DESENVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO, TENDO O MAGNÍFICO
REITOR À FRENTE DO PROCESSO.  – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE
SEU 69º (SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS
DIAS 16, 17 E 18/05/18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
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PLENÁRIO E DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 21, 22, 23 E
24.05.18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL (3º SESSÃO),
BEM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/05/18 DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 261/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
COLÉGIO DOM BOSCO, NA PESSOA DA PROFESSORA MARIA
IZABEL RODRIGUES, PELA PASSAGEM DE SEU 60º
(SEXAGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, EM 27 DE MAIO DO ANO EM
CURSO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDA
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 270/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 305/2017, DE SUA AUTORIA.

VII - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 262/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO SENHOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO,
SENHOR CARLOS EDUARDO LULA, SOLICITANDO À
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – SES/
MA, INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS
DOS 07 (SETE) CENTROS DE HEMODIÁLISE NO INTERIOR
DO ESTADO DO MARANHÃO, CUJA CONCLUSÃO FOI
OBJETO DE QUESTIONAMENTO EM AÇÃO PROMOVIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDA AUSÊNCIA DA AUTORA EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 268/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJAM JUSTIFICADAS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21 A 25
DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

14. REQUERIMENTO Nº 269/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM JUSTIFICADAS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 16 A 24
DE MAIO DO CORRENTE ANO, DEVIDO O SEU
ACOMPANHAMENTO A SEU PAI ENFERMO EM HOSPITAL
DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 30/05/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 129/18, de autoria do Senhor

Deputado Paulo Neto, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Pescadores do Bairro da Tabatinga.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao empresário Antônio Oliveira Júnior.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 126/18, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que Incorpora rodovia municipal a malha
rodoviária estadual na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI Nº 127/18, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a prioridade de atendimento

às pessoas portadoras de diabetes nos órgão públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 128/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública O Instituto
Mestre Bita do Barão (IMEBB) – Codó – MA, com sede e foro no
Município de Codó, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/18,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Padre José Geraldo
Teófilo da Silva.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 125/18, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores, Z-48 do Município de São Mateus – Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Ministro do STJ Reinaldo Fonseca.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 121/18, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que fica instituído o Programa de Incentivo
à Música no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 122/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que institui o Programa de Combate ao
Assédio Sexual no Transporte Coletivo.

3. PROJETO DE LEI Nº 123/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que institui o Programa de realização de
Palestras e/ou Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa
do Consumidor e Educação financeira no âmbito do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 124/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que institui a Política Estadual de Prevenção
e Combate às Doenças Associadas à Exposição Solar no Trabalho.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 29 DE MAIO DE 2018.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

I – ABERTURA.

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

NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 129 / 18

Considera de utilidade pública a Associação dos
Pescadores do Bairro daTabatinga.

Art. 1º - É considerada de utilidade pública a Associação dos
Pescadores do Bairro da Tabatinga, com sede e foro no Município de
Apicum-Açu, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 28 de maio de 2018. - PAULO NETO
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042 / 18

Concede a Medalha Manoel Beckman ao
empresário Antônio Oliveira Júnior.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manoel Beckman ao Senhor
Antônio Oliveira Júnior, empresário do ramo da gastronomia.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
maio de 2018. - César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Antônio Oliveira Júnior é natural de Teresina/PI. Filho de
Antônio Oliveira e Darcy Oliveira, chegou ao Maranhão ainda criança
acompanhando os seus pais para firmar residência na cidade de Duque
Bacelar, quando esta ainda estava na sua fundação. Mudou-se para São
Luís já adulto, em busca de novas oportunidades. Sua primeira atividade
profissional se deu como gerente de restaurante, que serviu de base à
sua especialização no ramo gastronômico e posteriormente para os
seus negócios na construção da empresa Excellence Buffet, no ano de
2004.

Com muito trabalho, profissionalismo, dedicação e amor,
Excellence Buffet se tornou uma empresa sólida no mercado de São
Luís, cumpridora de seus deveres e com a participação responsável na
sociedade da qual está inserida. E todo esse trabalho foi reconhecido
pelos prêmios recebidos, como: Prêmio Nobel, por quatro vezes, o
Prêmio Top Brasil Marketing

Antônio Oliveira Júnior casou-se com Cândida Oliveira e dessa
união nasceu a Maria Cândida, que veio solidificar a união familiar.
Pertence ao quadro de Sócio Benemérito do Centro de Assistência
Educacional, Esportivo e Cultural Arco-Iris. Integra o Quadro
Marçônico da loja Godofredo Viana nº 22/23, onde participa de projetos
humanitários.

Por todos os trabalhos desenvolvidos na área empresarial e
pessoal, Antônio Oliveira Júnior foi congratulado com o título de
Cidadão Ludovicense, concedido pela Câmara Municipal de São Luís.
E é em reconhecimento à sua contribuição ao desenvolvimento do
nosso estado que propomos a concessão da medalha Manoel Beckman.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
maio de 2018. - César Pires - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 268 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o regimento Interno deste Poder,
requeiro a V.Exa. que, após deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência às sessões plenárias referente ao período de 21 a 25 de
maio do ano em curso, conforme atestado médico em anexo.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 28 de maio de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.05.18
EM: 29.05.18

REQUERIMENTO Nº 269 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 16, 17, 21, 22, 23 e 24
de maio de 2018, em vista de acompanhamento do meu pai enfermo em
hospitais do Município de Imperatriz, conforme atestado médico anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de maio de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.05.18
EM: 29.05.18

REQUERIMENTO Nº 270 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 305/2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 29 DE MAIO DE 2018. -
Léo Cunha - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.05.18
EM: 29.05.18

INDICAÇÃO N° 366 / 18

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
oficio ao Exmo. Governador do Estado. Sr. Flávio Dino, ao Secretário
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de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e ao Sr.
Comandante Geral da Policia Militar do Maranhão, Cel. QOPM Sr.
Jorge Luongo, com a maior brevidade possível solicitamos apreciação
da Lei já existente nº 9.784/99, in verbes, que trata e permite a
Convalidação Jurídica de todos os Policiais Militares e Bombeiros nos
anos de 2015/2016/2017, que se aproximam a quase 2000  nomeados
no concurso da PM e BM de 2012.

Considerando a situação da Segurança Pública no Estado hoje,
solicitamos por meio da presente proposição a Convalidação Jurídica
de todos os Policiais Militares e Bombeiros nos anos de 2015/2016/
2017, do concurso de PM e BM 2012 os chamados Sub-Judíce que até
hoje estão em situação delicada, onde os mesmos já exercem suas
atividades  na ativa, todavia todos estão sobre efeitos de liminares que
estão sendo indeferidas, e muitos já tiveram até seus processos julgados
improcedentes pelo TJ-MA, dessa forma os militares que já foram
nomeados correm o risco de perderem seus empregos por conta desta
instabilidade jurídica.

Considerando que no seu art. 55, da lei citada à cima, cita: em
decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo à terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria administração.

Cumpre ressaltar que esses policiais e bombeiros estão
expostos às sociedades em geral, imaginem uma vez excluídos da briosa
(PM) e corpo de bombeiros, prejuízo que causaria na vida destes
bravos guerreiros, que nos seus dia-a-dias de serviços, já se depararam
com grandes situações de risco de vida, no cumprimento do dever
ariscando suas vidas diuturnamente para manter a segurança e  o bem-
estar social da população e também contribuem para o combate á
criminalidade que tanto aflige a população justificando a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Expediente lido, Senhor
Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Leitura do texto bíblico. Deus seja louvado. Assim diz a
palavra do Senhor: O anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o
temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem aventurado
o homem que nele se refugia, Sl. 34:8. Com essa mensagem quero
cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto. E
em seu nome, Presidente, saudar aqui também todos os nobres
deputados e deputadas desta Sessão, a imprensa, a galeria e a todos
que acompanham em todo o estado do Maranhão. Quero, na manhã de
hoje, fazer apenas algumas justificativas e também defender o que nós
entendemos para o fortalecimento da economia brasileira e maranhense.
Justificar, primeiro, porque nós tínhamos uma programação que ia ser
realizada no sábado, na cidade de São Francisco do Brejão, lá no povoado
chamado Trechos Seco. E naquele momento nós iríamos discutir as
questões fundiárias e regularizações de terras na região sul do estado,
de forma especial na região entre Açailândia e Itinga do Maranhão,
passando por Cidelândia e os municípios vizinhos ao município São
Francisco do Brejão. Ia ser um grande evento com a presença do
Deputado Federal Cleber Verde, o Secretário Nacional da Pesca
Deivison de Souza. Também já confirmaram a presença do
superintendente do INCRA, George, também do Terra Legal, Saler, e
assim por diante. Iríamos discutir juntos, inclusive com a participação

da empresa Suzano. Nós iríamos discutir a questão das regularizações
fundiárias, das questões de projetos sociais produtivos para aquela
região. Mas como todos sabem e aí eis a justificativa, não houve a
possibilidade de fazer essa iniciativa, considerando o movimento de
paralisação, que nós sabemos aí muito notório em todos os veículos de
comunicação, paralisação em vários pontos do estado do Maranhão e
do país, que é a paralisação dos caminhoneiros, que ocasionou, inclusive,
desabastecimento de postos, também em CEASA’s como um todo aí
espalhados pelo Brasil. E ainda estamos sofrendo as consequências
desse movimento. E eu aproveito também, estamos falando da questão
desta paralisação, que, claro, norteou aí os últimos acontecimentos
neste país e que mostrou de certa forma a fragilidade da nossa economia
e do nosso sistema de transporte. Falo da fragilidade, porque nós
precisamos repensar o sistema de abastecimento deste país. É preciso
mais investimentos em ferrovias. É preciso mais investimentos em
portos. É preciso diversificar o sistema de transporte deste país, porque
está provado, com as paralisações, que a falta de investimentos em
outros segmentos de transporte ensejou, em apenas um dia, o
desabastecimento de quase todo o país. Isso reflete a fragilidade do
sistema econômico, que precisa repassar seus investimentos. E eu
digo isso porque eu sou partidário de quanto mais investimentos os
governos puderem fazer, apostando de fato na economia, fazendo com
que o empresário possa empregar mais, diversificar seus negócios e,
assim, expandi-los, vai gerar emprego, gerar renda e gerar o
fortalecimento da economia. Então esse momento, Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, reflete também e tivemos no Maranhão
esses reflexos. Nós sabemos que a população também foi atingida, as
filas dos postos de gasolina também foi uma situação constante do
Maranhão. Aqui em São Luís, tivemos a possibilidade de ver realmente
e também, claro, de participar desse contexto porque, da mesma forma
que a população foi atingida, todos nós fomos atingidos com essa
situação. É claro que não queremos aqui falar do movimento em si, a
população está revoltada nesse contexto do aumento de impostos, um
aumento significativo, o preço da gasolina muito alto, diesel da mesma
forma, então nós precisamos repensar, inclusive o governo, na
pactuação que fez com as categorias. Claro, ele cedeu em alguns pontos.
Cedeu na perspectiva dos reajustes que estavam acontecendo
praticamente diariamente para fazer com que se tornem mais fixos,
cedeu no ponto de poder diminuir impostos desde o Cofins, passando
por outros impostos, mas também é importante que nós possamos
repensar essa pactuação no Maranhão. Os estados precisam também
participar desse contexto, eu acredito que as alíquotas precisam ser
melhoradas e, quando eu digo as alíquotas, por exemplo, também do
imposto do ICMS que nós temos no estado do Maranhão, é claro que
num momento como este, delicado, no cenário nacional e estadual, é
claro que todos os impostos arrecadados são direcionados para a
economia e voltam para a população, mas a carga tributária está muito
pesada. O combustível encarece os produtos e o sistema de transportes
hoje tem efeito direto sobre os produtos. Prova disso é a gasolina, é o
álcool, é o diesel que a cada dia só cresce, só aumenta, e a população
que está pagando um preço alto. Isso reflete não só na população, mas
na economia maranhense e deste país. Então é preciso baixar o preço
do combustível para tentar o efeito cascata baixando os preços das
mercadorias. Quem ganha? O próprio comércio, porque tem mais
consumo. Essa é a nossa perspectiva de entendimento e aproveitamos
esse momento para justificar por que não fizemos o evento na Região
Tocantina, região sul do estado, mas também aproveitando esse
momento para fazer aqui referência a esse momento que vive o país e
que também se reflete no Maranhão, então nós não poderíamos ficar
aqui calados diante dessa situação. Precisamos de mais investimentos
que, às vezes, se traduzem na diminuição de impostos. Muito obrigado
e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, alguém mais vai se
inscrever no Pequeno Expediente? Deputado Rafael Leitoa, por cinco
minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão

do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Deputado Othelino Neto,
senhoras e senhores colegas deputados, galeria, imprensa,
telespectadores da TV Assembleia. Apenas para registrar, Senhor
Presidente, que, na última quinta-feira, a Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa esteve no
município de Colinas realizando a terceira audiência pública para a
composição do pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Mais um avanço,
mais um passo importante foi dado, onde vários municípios estiveram
presentes, todos os municípios praticamente confirmaram presença e
estiveram lá representados na região do Alto Itapecuru. Cumprimos
mais uma etapa nesse processo de mobilização pela criação do pré-
comitê. Estivemos em municípios como o de Colinas, Mirador, São
Domingos, Passagem Franca, Presidente Dutra, Paraibano, Eugênio
Barros, vários municípios da região do Alto Itapecuru participaram,
seja com o secretário do Meio Ambiente, seja com as entidades de
classe organizadas, seja com a população do modo geral. Auditório
lotado, aqui eu quero agradecer a recepção do secretário de Colinas, o
Diego Varão, a prefeita Valmira, além também da UEMA que cedeu o
auditório, que cedeu o espaço confortável para que a gente pudesse
fazer a audiência pública, mas também gostaria de estender os
cumprimentos, os agradecimentos à Assembleia Legislativa, ao
Presidente Othelino e toda equipe, do Gabinete, do Cerimonial, das
Assessorias que estiveram presentes, da TV Assembleia que cobriu o
evento, creio que a Assembleia Legislativa cumpriu uma função
importante de uma comissão temática mais importante ainda para o
povo do Maranhão, que é fomentar o debate, que é fomentar as
discussões, por meio de audiências públicas descentralizadas,
regionalizadas e discutindo uma etapa, um processo importantíssimo,
que é o pré-comitê da bacia do rio Itapecuru. Eu acho que dessa forma,
nós vamos concluir o processo esse mês de junho, faremos ainda a
última audiência, Presidente, no município de Itapecuru, finalizando
todo o processo de mobilização pela criação e instituição do pré-
comitê da bacia do rio Itapecuru. Finalizada essa etapa, por meio da
aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde será
composto o pré-comitê, o pré-comitê formalizará uma proposta,
proposta de criação do comitê, obviamente, discutido e subscrito pelos
prefeitos dos municípios que têm ao menos 40 por cento do seu território
dentro da bacia do rio Itapecuru. Creio que dessa forma nós vamos
avançar bastante e, em breve, teremos mais um comitê de bacia instalado
no Estado do Maranhão. No meu ponto de vista, o comitê mais
importante do Estado, tendo em vista que quase um pouco mais da
metade da capital abastece, consome água do rio Itapecuru. Então,
obviamente, do ponto de vista nobre do uso da água é o rio mais
importante, sim, do Estado do Maranhão. Mas, Senhor Presidente,
gostaria de destacar outro assunto também, na sexta-feira
acompanhamos os Deputados Rubens Pereira Júnior, Deputado Hildo
Rocha e Deputado Julião Amin, a Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados, esteve representada por esses maranhenses
Deputados, na fiscalização da BR-226, pavimentação de 100 km de
asfalto que falta para complementar todo o asfaltamento da BR-226,
dentro do Estado do Maranhão. Coincidentemente, liga Timon, nossa
cidade, nossa região, a Presidente Dutra. O mais difícil já foi feito e
aqui, mais uma vez, destaco a participação efetiva da nossa bancada de
Deputados Federais que foi a locação dos recursos. Os projetos já
estavam, já tinham sido elaborados, faltava o orçamento, a Câmara dos
Deputados, a nossa bancada colocou o recurso, vai para outra etapa, a
licitação, eis que ganha uma empresa que, infelizmente, ainda não
mostrou compromisso com as obras no Estado do Maranhão, a empresa
High Tech, 18 meses de obra, apenas 10 km de asfalto executado, nem
os 25 km que liga o baú ao asfalto, já existente foram concluídos ainda.
Mais uma vez, fomos fiscalizar a obra, mais uma vez, o engenheiro
novo responsável pela obra que está ali com 10, 15 dias na obra.
Segundo o engenheiro, até o final do mês de junho a inicio de julho,
conclui os 25 km. A comissão, fizemos uma ata, ficamos de voltar lá,
daqui a 30 dias, para verificar se ao menos os 25 km foram concluídos.
E outra questão também é a do contorno rodoviário que tiraria a BR-
216 da cidade de Timon, do contorno urbano de Timon, do perímetro

urbano de Timon. Está concluindo a fase de desapropriações, de
regularização e, logo em seguida, abriria mais uma frente de serviço,
que seria a implantação do contorno rodoviário. Obra fundamental e
vital para a nossa cidade. Ali, praticamente todos os meses, temos
acidentes com vítimas fatais. Tivemos um agora no dia primeiro de
maio. Duas vidas foram ceifadas na BR dentro da nossa cidade. Nós
não podemos aceitar que, quando tudo roda bem, o setor privado - e
diga-se, de passagem, tem um péssimo histórico a construtora High
Tech no Maranhão, um péssimo histórico no DNIT - seja o embaraço
da conclusão dessa obra. Então nós estamos continuando com a
fiscalização, acompanhando o pari passu da obra, porque o DNIT,
inclusive, já deu três notas reprovando a eficiência da empresa. Quando
chegar a cinco, ela é obrigada a sair do contrato, mas não é isso que nós
queremos. E o que nós queremos é que a construtora resolva as questões
e faça a obra. Se ela ofertou 30% mais barato, 35% mais barato, problema
dela, ela que resolva a obra. Nós precisamos dela é concluída, porque
o recurso já está garantido. Nós não podemos passar aqui a vida inteira,
porque desde quando me entendi por gente, eu tenho 36 anos, é o
sonho daquela BR ser asfaltada, Deputada Graça Paz. E a Senhora
conhece bem a região. E agora nós vamos ficar a mercê de uma
construtora que não cumpre com suas obrigações legais? Nós temos
que pressionar, sim. E um detalhe: toda vez que a comissão vai lá, e já
foi três ou quatro vezes, a construtora dá um upgrade. Chegando lá,
tudo uma maravilha, máquinas trabalhando, homens trabalhando, prazos
estabelecidos. Mas vamos voltar lá trinta dias depois, para ver se
aquilo que foi acordado foi concluído. E esperamos, Senhor Presidente,
que dessa vez a empresa cumpra o que combinou. Porque frente de
serviço tem, dinheiro também tem. O que está faltando é a administração
da Construtora High Tech em fazer aquilo que se propôs a fazer, que
conclua a obra para o bem do povo do nosso estado. Era isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Vou suspender a sessão por cinco minutos até
que alguém se inscreva. Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
apartes. Vou suspender novamente a sessão tendo em vista que o
Deputado Rigo declinou da fala.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, a Deputada Graça Paz, por
cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores deputados
que compõem a Mesa, senhores e senhoras parlamentares, imprensa,
internautas, funcionários desta Casa. Eu ia dar entrada aqui a um
requerimento para o Senhor Prefeito de São Luís, mas eu acho que,
estando aqui o pai do prefeito, o Deputado Edivaldo, fica um pouco
mais caloroso, menos frio, um simples papel chegando à Prefeitura,
que às vezes que nem sei se chega realmente às mãos do prefeito
porque pode ser despachado antes que chegue às mãos de quem
realmente poderia resolver. Por esta razão, por ter meu colega, nosso
colega, que é o pai do prefeito, eu gostaria de pedir, Deputado Edivaldo,
que o prefeito determinasse arrumar o asfalto ali no Vale do Rio Pimenta,
por trás do prédio onde eu moro, o Edifício Grand Trianon, que é só
buraco. Está proibida aquela passagem para fazer o balão quem sai da
Avenida Vale do Rio Pimenta, não pode mais fazer pela frente, tem que
dar a volta, mas aquela rua é um tanto deserta, são casas demais, mas
não se vê praticamente ninguém na rua que é cheia de buracos, poças
d’água que ficam molhando quem eventualmente possa passar por ali
e, o mais perigoso, à noite, por conta de não ter pessoas ali, fica muito
perigoso para passar naquela rua. V. Ex.ª sabe e todos nós sabemos que
quando o carro para é que os bandidos podem encostar para fazer o
assalto. Já estava confundindo assalto com asfalto, mas quem pode
fazer o asfalto é o prefeito e quem faz o assalto é o bandido. Então, eu
gostaria que V. Ex.ª pedisse ao Prefeito Edivaldo Júnior que mandasse
arrumar aquela rua. Um tempo atrás eu pedi a V. Ex.ª que arrumasse ali
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aquela rua, Avenida Vale do Rio Pimenta, onde nós estávamos já
colocando piçarra num buraco que já estava fazendo três, quatro anos.
Infelizmente, não fomos atendidos. Outra coisa que eu gostaria de
pedir e já pedi uma vez aqui, aí fui atendida, porque V. Ex.ª teve a
gentileza de levar o pedido até o Prefeito, para desobstruir o calçadão
da Avenida Litorânea, já está novamente aquele calçadão praticamente
sendo interrompido pelo mato, a gente sabe que com a chuva, o mato
cresce rapidamente. Mas é assim mesmo, a prefeitura está ali para
fazer esses trabalhos. E fica quase que impossível a gente atravessar
quando está caminhando, quando passa por outra pessoa tem que
parar ou então entrar no mato. Então, em vez do Requerimento, eu
peço ao nosso nobre colega Edivaldo Holanda que leve este pedido que
ali na Avenida Vale do Rio Pimenta, eu não estou pedindo só porque eu
moro lá, ali moram muitas pessoas e que estão constantemente
reclamando e vêm a mim pelo fato deu ser Deputada, de ter um colega
pai do Prefeito, aqui nesta Casa, como amigo, como colega parlamentar
e terminam vindo até a mim pedindo para que eu interceda à Prefeitura
para que faça esse trabalho, que é de obrigação, é dever da gestão
municipal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.
Senhor Presidente, quando a área Itaqui-Bacanga, dali das alturas da
Rádio Bacanga até o Bonfim era apenas uma estrada de piçarra, não
havia bairros à direita nem à esquerda. Eu era um jovem, Presidente
Othelino, por incrível que pareça bem novinho. V. Ex.ª acredita nisso?
Eu era apenas um adolescente entrando na juventude. Eu acompanhava
meu pastor que pregava lá dentro do Bonfim. Eram raras as pessoas
que tinham coragem de frequentar aquela instituição segregadora de
pessoas vítimas da hanseníase. E eu ia cantar ali para os pacientes de
hanseníase. Eu nem sonhava, Deputado César Pires, entrar em política.
Aquela subida ali do Buriti, Deputado Neto Evangelista, era uma subida
íngreme que na chuva os carros deslizavam e não conseguiam a maioria
dos carros subirem aquela ladeira para prosseguir na ida ao Bonfim.
Eram poucos os carros que trafegavam para ali. Eu quero dizer o
seguinte, Deputado César, desde bem jovem que eu frequento a região
do Itaqui Bacanga, pela qual tenho um carinho muito grande. E desde
então convivo dentro dela e vejo o crescimento daquela região, hoje
com cerca de quase 300 mil habitantes. Uma juventude bonita, um
celeiro de grupos culturais, teatro, jornal, como o Itaqui Bacanga que
fez agora 15 anos, rádio, uma população ativa, com uma consciência
libertadora. Essa região do Itaqui-Bacanga eu frequento várias vezes
por dia, por semana, convivendo desde o Residencial Paraíso ao Sol
Nascente, depois do Bonfim. Desde a Gancharia à Vila Maranhão,
convivendo com aquelas lideranças. O Prefeito Edivaldo Holanda Júnior
tem feito intervenções importantes naquela região, resgatando bairros
como a Vila Isabel, como o Residencial Tiradentes, incrementando
recuperação dentro do Anjo da Guarda, que completa 50 anos agora em
outubro, na Gancharia enfim uma presença constante do Prefeito naquela
região e do Governador Flávio Dino, que mais recentemente implanta
o IEMA, uma unidade de ensino tecnológico que oferece àquela
juventude o que há de melhor em qualidade de ensino no Maranhão. E
o Governador Flávio Dino teve essa sensibilidade de levar àquela
população aquela qualidade de ensino. E é dentro disso, Senhor
Presidente Othelino, que também requeri a V. Ex.ª e ao Plenário desta
Casa que aprovasse uma indicação dirigida ao Governador Flávio Dino
nos seguintes termos: “Na forma regimental, requeiro a V. Ex.ª que,
após ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, para que seja instalada uma unidade do Colégio Militar
na área Itaqui-Bacanga”. A necessidade desse colégio tem como
objetivo proporcionar uma educação que ofereça aos jovens a formação
necessária ao descobrimento de suas potencialidades como elemento
de autorrealização para qualificação para o trabalho e preparo para
exercício consciente da vida do cidadão brasileiro, além de ajudar na

mudança de vida de jovens dessa área, permitindo desenvolver atitudes
e incorporar valores familiares, sociais e patrióticos que lhes assegurem
o futuro de cidadão, cônsul de seus deveres, direitos e responsabilidades
em qualquer que seja o campo profissional de sua preferência. A
população do Itaqui-Bacanga clama por esta escola militar, a juventude
quer essa escola militar, o Corpo de Bombeiros do Maranhão tem uma
experiência extraordinária nesta área. Conversamos com o Coronel
Célio Roberto sobre essa possibilidade e estaremos conversando com
o governador nos próximos dias para que ele faça instalar esta unidade
de colégio militar na região do Itaqui-Bacanga, de preferência no Anjo
do Guarda, como prêmio, como presente pelo seu aniversário de 50
anos. Eu tenho certeza de que o nosso Governador Flávio Dino, do
alto da sua sensibilidade, vai contribuir mais uma vez para o
aperfeiçoamento da nossa querida juventude da área Itaqui-Bacanga.
Obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Obrigado, Senhor
Presidente, pelo tempo excedido, pela paciência. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Prazer ouvi-lo, Deputado Edivaldo, sempre.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Emenda Constitucional nº 004/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira, subscrito pela terça parte dos deputados
que altera o Artigo 15 da Constituição do Estado do Maranhão (lê).

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Eu queria a verificação de quórum, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Oposição em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão
de Ordem) - PV em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) - PSD em obstrução também, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, nós já temos quórum para deliberar,
contudo, como se trata de PEC, vamos esperar mais dois ou três
minutos para ver se nós chegaremos ao quórum mínimo de 25 deputados.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, o Bloco Independente está
em obstrução também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vamos colocar a PEC em votação,
lembrando que a votação é nominal. Peço a atenção de todos para a
forma da votação.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão
de Ordem) - Eu gostaria só de encaminhar pelo Bloco PV-PSD, por
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, nós já estamos na conferência agora, acho
que Vossa Excelência deveria ter se inscrito um pouco antes para
encaminhar pelo PV.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Ainda não
foi votado nem nada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Porque eu já chamei a votação, eu já estava orientando a
forma de votar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Mas não
teria que zerar o painel antes de falar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, já foi zerado, agora vai estar liberado para a votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - O painel?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim. No momento que Vossa Excelência pediu, eu já estava
inclusive explicando a forma de votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Só o fato
de nós estarmos aqui debatendo já dava para eu encaminhar rapidamente
por aqui mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, o microfone é todo seu, jamais vamos
cercear o seu direito de encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu só gostaria,
Senhor Presidente, de deixar para alguns parlamentares que não tiveram
a oportunidade talvez de se aprofundar na PEC que hoje o governo do
Estado, pela lei vigente, não pode alienar um bem do governo seis
meses antes do término de um mandato. Esta PEC reduz esse tempo
de seis para três meses, ou seja, amplia a possibilidade de um governador,
em final de mandato, vender propriedades do governo. Isso é um
verdadeiro absurdo. Nós aqui, nesta Casa, estamos votando uma lei,
uma PEC alterando a constituição do Estado do Maranhão para
proporcionar ao governo comunista a possibilidade de fazer vendas e
doações de bens antes das eleições ou durante as eleições. Isso é um
verdadeiro absurdo. Senhores deputados e senhoras deputadas, povo
do Maranhão, nós aqui vamos votar uma PEC para proporcionar ao
governo do Estado do Maranhão a possibilidade de alienar, de vender,
de doar bens estaduais em momento de eleição e sabe-se lá o que vai
fazer o desespero do governo Flávio Dino, o desespero do governo
comunista que sabe que vai perder essas eleições e vai colocar à venda
os bens do estado do Maranhão, bens estes que podem e devem ser
usados para os maranhenses e não para os interesses escusos, para os
interesses eleitoreiros do governo do Maranhão. Esta PEC é um
verdadeiro absurdo, esta PEC permite fraudes eleitorais, e que serão
certamente, caso passe nesta Assembleia Legislativa, serão denunciadas
no STF e no TJ, para que casos como esses não aconteçam mais.
Então, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas, esse é um ano

eleitoral, não vamos compartilhar com o absurdo de um governo que
está aí e que está com medo de perder as eleições, não vamos alterar a
Constituição sagrada do Estado do Maranhão, para proporcionar o
comunista Flávio Dino vender os bens do nosso Estado. Então, estas
são as minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado, mais uma
vez, pela oportunidade que eu tive de fazer este encaminhamento.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só também por questão de esclarecimento,
Senhor Presidente. Eu estou vendo aqui que foi aprovada esta PEC
pela Comissão de Constituição e Justiça e, a meu ver, creio eu que ela
pode ser judicializada, uma vez que no meu entender ela é
inconstitucional, que o Deputado Glalbert foi o relator, deveria talvez
ter que se atentar, Deputado Glalbert, por ser uma lei de repetição da
própria Constituição Federal, a Constituição Federal proíbe, veda esse
tipo de coisas antes das eleições. Então, nós não podemos, a
Constituição Federal prevê no sentido de ter mais equilíbrio nas eleições
em nível nacional e aqui no Maranhão a Constituição Estadual ao invés
de repetindo a Constituição Federal, aqui não, aqui rasgar a Constituição
Federal para seguir a bel prazer do ditador Governador Flávio Dino.
Então, eu acredito que sendo judicializado, creio eu que essa PEC
deverá ser tida como inconstitucional, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Deputado Edilázio, é só para esclarecer, eu fui o relator e
V. Exa. como bom advogado que sempre foi, entende muito bem que a
interpretação cabe a nós que julgamos e analisamos cada proposta e a
minha interpretação foi diversa da sua e foi acompanhada pela maioria
da CCJ. Então, eu não vou dizer que a minha interpretação é absoluta,
mas foi seguida pelos pares da CCJ e por isso o encaminhamento dessa
forma.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, só para reflexão e um
questionamento, com três anos e quatro meses do Governador Flávio
Dino e o porquê de fazer uma alteração dessas a quatro meses das
eleições? Então, fica o nosso questionamento. O que se esconde por
trás da votação dessa PEC? E os esclarecimentos que precisam ser
destinados principalmente à população e a atenção, o respeito para a
Constituição Estadual. Nós temos a Carta Magna do Estado e uma
alteração dessas que, com certeza, tem algo escondido, tem algo às
escusas e que nós não podemos simplesmente passar três anos e quatro
meses na gestão do Governador Flávio Dino e somente agora fazer a
alteração de uma PEC e principalmente deixando à disposição para que
o governador possa alienar, ceder os bens do Estado ao bel prazer,
principalmente sabendo todos nós, a população do Maranhão já tem
convicção disso, de um governador que é arbitrário, que não gosta de
ser contrariado e acha que pode fazer tudo e que quer fazer tudo e
principalmente a Assembleia Legislativa neste momento dando essa
possibilidade, outorgando essa possibilidade ao vereador para fazer
dessa forma. Entrando em contato com os membros do Bloco para
saber como vota, mas, independente disso, o Deputado Wellington
tem posição contrária. E é um absurdo no ano eleitoral a gente estar
diante de uma votação que prejudica o estado do Maranhão. E não
sabemos quais os motivos que escondem essa possibilidade,
principalmente em um ano de desespero para a eleição do Governador
Flávio Dino. Esse é meu posicionamento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, só para esclarecimento. A matéria não
é de autoria do Governador Flávio Dino, nem do Executivo. É uma
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PEC proposta por mim, porque no meu entendimento tem relevância
nesse momento. Os deputados que acharem que devem votar contra se
posicionem, mas que não levantem falsos aqui. Eu não quero politizar
o assunto, mas o mesmo Deputado que questiona isso ontem veio aqui
fazer desafio para o Governador no que tange questões de alíquotas,
de impostos. Quando ele sabe que, nesse momento, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que ele talvez desconheça, não permitiria
que fosse feita nenhuma alteração exatamente pelo período eleitoral.
Então, Senhor Presidente, eu peço o voto dos colegas para que a gente
possa fazer essas alterações que, diga-se de passagem, é apenas do
período, eram de seis meses, passou para três meses. Tenho certeza
que neste período não vai ser feito nada, até pela fiscalização que eu
espero que tenha da Assembleia, do legislativo, que é prerrogativa
nossa sobre esse tipo de doação, cessão ou venda. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, peço a todos que agora permaneçam em
plenário, porque vamos iniciar a votação que será nominal. Os
deputados favoráveis à PEC devem votar “sim”. Os deputados que
forem contrários votam “não”. O painel já vai ser liberado neste
instante. Repetindo: os deputados favoráveis à PEC proposta pelo
Deputado Rogério votam “sim”, e os contrários votam “não”. Senhores
deputados, o painel está liberado. Confirmem as presenças e, em seguida,
votem de acordo com o entendimento de cada um. Só lembrando a
todos e a todas o artigo 198 do Regimento: O deputado presente não
poderá escusar-se de votar. Deverá, porém, abster-se de fazê-lo quando
se tratar de matéria em causa própria. O painel está disponível. Pode
o deputado votar “sim”, “não” ou “abstenção”.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente. Como líder do Bloco Unidos pelo
Maranhão, a gente orienta o voto “sim”, a favor da PEC.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu fiz esse esclarecimento para que os deputados
compreendam que os que forem contrários deverão votar NÃO ou se
abster no terminal.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, o Bloco Parlamentar Democrático também
orienta os componentes do bloco que votem SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, alguém mais gostaria de registrar o seu
voto? Vou encerrar a votação. Peço que abra o painel. PEC aprovada
com 26 votos a favor, 05 votos contra e 01 abstenção. Passemos agora
para o segundo item. A PEC que acabamos de aprovar ainda vai ser
votada em segundo turno. Proposta de Emenda à Constituição de
autoria do Poder Executivo (lê). Senhores deputados, peço que não se
ausentem do plenário porque nós vamos votar novamente uma PEC.
Peço que libere o painel para votação ao tempo em que explico o
conteúdo da PEC. Esta PEC dá nova redação ao Parágrafo 9º do Artigo
19 da Constituição do Estado do Maranhão, que passa a ter a seguinte
redação: Parágrafo 9º: É proibida a denominação de obras e logradouros
públicos com o nome de pessoas vivas. Os deputados e deputadas que
forem favoráveis registrem suas presenças e votem SIM. Os deputados
que forem contrários votem NÃO. Os que desejarem também podem
se abster. Peço que libere o painel. Já está liberado. Senhores Deputados,
vou encerrar a votação. Deputados Edivaldo, Sérgio e Josimar, V. Exas.
gostariam de votar ainda, antes de eu encerrar o painel? Votação
encerrada. Peço que abra o painel. PEC aprovada. 30 votos sim, dois
votos contrários à PEC. Terceiro item da pauta. Terceira PEC que
vamos apreciar. Projeto de Emenda Constitucional n.º 003/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide que dá nova redação ao artigo 51
dos atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual. Peço que libere o painel para que os deputados possam

votar sim, aqueles que forem favoráveis, e contra, aqueles que não
concordarem com a proposição.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só para encaminhar, Bloco Unidos pelo
Maranhão pelo voto SIM à PEC do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Agradecer o encaminhamento do líder do bloco, Deputado
Rafael Leitoa e lembrar que essa PEC é no sentido de nós prorrogarmos
por mais 10 anos o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que é uma
proposição oriunda do Poder Legislativo do Estado do Maranhão que
ia vencer agora, nos próximos anos, e que nós vamos prorrogar por
mais 10 anos no sentido de assegurar esse importante instrumento
para a utilização e interiorização das ações de combate ao câncer no
Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, Questão de Ordem. Como líder do Bloco
Parlamentar Democrático, oriento aos demais pares do Bloco que votem
sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de votar? Vou
encerrar a votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – O Deputado Hemetério e o Deputado Paulo, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Percebo ali no painel o Deputado Carlinhos Florêncio.
Deputado Carlinhos Florêncio, V. Ex.ª gostaria de registrar seu voto?
Hemetério. Votação encerrada. Peço que libere o painel. Reabra o painel.
Peço que registre o voto do Deputado Carlinhos, que registrem em ata
o voto favorável à PEC. Foram 31 votos. PEC aprovada com 30 votos.
Considerando ainda o voto do Deputado Carlinhos na ata, 31 votos
favoráveis.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de
Ordem) - Presidente, já que nós estamos votando algumas PECs aqui,
eu queria contar com o apoio de V. Ex.ª. Ontem pela manhã, eu tive a
oportunidade de conversar com o Presidente da FAMEM, Tema. E ele
mais uma vez nos cobrou a nossa PEC que estabelece mais diálogo
entre o TCE e os prefeitos municipais. E eu queria contar com o apoio
de V. Ex.ª, a benevolência de, se possível, colocarmos para apreciar
também a nossa PEC,  a PEC nº 02/2018, contextualizando que a gente
está aqui aprovando várias PECs. Inclusive nós sempre temos recebido
manifestações de vários prefeitos municipais cobrando também essa
necessidade. Foi aprovada em primeiro turno. E agora só falta a
aprovação do segundo turno. Se possível até, Presidente, se houver
também conjuntura de esforços dos parlamentares por fazer aqui um
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requerimento de urgência de forma verbal, e ver de que maneira possamos
inserir a PEC nesse contexto na manhã de hoje. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Júnior Verde, não vai ser possível na manhã de
hoje. Mas vamos apreciar e voltaremos a tratar da inclusão da Ordem
do dia da referida PEC. Deputado Hemetério.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA (Questão
de Ordem) - É uma Questão de Ordem também sobre a questão da
PEC. Inclusive foi uma das coisas que há um mês nós já falávamos na
aprovação dessa PEC, que já tinha sido votada em primeiro turno, mas
que não houve consenso naquele momento. Nós gostaríamos, Senhor
Presidente, que essa PEC viesse para a Ordem do Dia de amanhã, para
se avaliar e votar ela. Porque a PEC se refere aos prefeitos que devem,
que não podem receber... A PEC não, a Resolução do Tribunal de
Contas do Estado. E pelo menos não tenho um prefeito que deva
funcionário, mas acho que essa PEC é de grande relevância para o
Estado do Maranhão, para os prefeitos do Maranhão e temos que a
examinar e votarmos, tendo em vista as críticas feitas pelo atual
Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que nós temos
que votar e demonstrar que esta Casa não tem medo de Presidente de
Tribunal de Contas do Estado. Era esse o meu posicionamento, Senhor
Presidente, até porque eu já fui vítima dele, mas, graças a Deus, mostrei
no plenário que não era o que esse atual presidente disse. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Hemetério. Os Projetos de Lei nº
225/2015, 190/2016, 112/2017 e 128/2017 de autoria da Deputada
Nina Melo. Em razão dela estar ausente, ficam transferidos para a
próxima sessão. Projeto de Lei n.º 059/2018, de autoria da Deputada
Francisca Primo, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de
publicidade alternativa de linha modulada transmitida via equipamento
sonoro.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor
Presidente, é importante essa PEC dos prefeitos. Senhor Presidente, é
importante. Eu queria que V. Exa...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (Questão de
Ordem) – É importante essa PEC que o Deputado Hemetério falou.
Os prefeitos estão esperando a nossa decisão da Assembleia. Eu queria
que Vossas Excelências pensassem carinhosamente esse assunto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro o seu apelo, Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, observando aqui as falas dos Deputados
Hemetério Weba e Paulo Neto, eu também acho muito importante,
haja vista que a gente vê vários municípios, aí um problema sobre essa
matéria e, às vezes, você coloca um recurso como emenda parlamentar
na cultura e essas prefeituras ficam impossibilitadas de fazer seus
eventos. É um recurso que é carimbado, destinado principalmente à
cultura que não vai aferir nenhuma folha de pagamento ou erário do
município. Aí seria importante a gente votar logo essa matéria.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Vinícius Louro. Deputado Edilázio
Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Aproveitando o ensejo aí dos colegas que estão pedindo que
a PEC seja votada o quanto antes. Tem um projeto de lei de nossa
autoria que foi aprovado aqui, nesta Casa, por unanimidade, e o
Governador Flávio Dino não vetou. Ele se encontra na Mesa e precisa
ser promulgada. Então eu queria já pedir à Mesa que,
concomitantemente a esse projeto de lei, nós possamos promulgar o
que trata da ordem cronológica dos processos no TCE também, sem
ter o princípio da impessoalidade, porque há processos que chegam
num dia e são julgados no mesmo dia, processos que estão lá com 15
dias, mas estão dentro de gaveta. Então é um projeto também que visa
moralizar e que o governador não vetou. Nós temos a obrigação de
promulgar aqui nesta Casa, eu já queria pedir para que seja junto com
essa PEC, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registrado, Deputado Edilázio. Suspendo a sessão para que
a CCJ emita o parecer sobre o Projeto de Lei 059/2018, de autoria da
Deputada Francisca Primo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, os Projetos de Lei n.º 059/2018, de autoria da Deputada
Francisca Primo, e o n.º 190/2016, da Deputada Nina Melo foram
aprovados pelas comissões pertinentes por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Projeto de Lei n.º 190/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo, como ela está ausente, fica transferido para próxima sessão.
Projeto de Lei n.º 059/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 005/2018, de
autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Projeto de Lei n.º 067/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Queria pedir conferência de quórum para o próximo item.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel e os deputados que desejarem confirmem
as suas presenças. Em votação Projeto de Lei n.º 032/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei nº 051/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Decreto Legislativo n.º 002/2018, de autoria
do Deputado Stênio Rezende. O Deputado está ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa n.º
020/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo, (lê). Em discussão.
Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º 021/2018, de
autoria da Deputada Francisca Primo, (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, Projeto de Resolução Legislativa n.º 017/2018, de autoria
do Deputado César Pires, (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados
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que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa nº 039/2018, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do
Plenário: Requerimento n.º 198/2018, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim. O Deputado está ausente, fica transferido para a
próxima Sessão. Requerimento n.º 259/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 259/
2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Aliás, Requerimento
n.º 260/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. O Requerimento n.º 261/2018, a Deputada Nina está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento n.º 264/
2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 265/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide (lê).

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, peço a permissão para subscrever.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente,
Deputado Max. Com a aquiescência de V. Exa. e do autor do
requerimento, eu gostaria de subscrever também e parabenizar o Jornal
Pequeno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo, V. Exa. autoriza?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, a todos aqueles que assim o desejarem, essa é uma justa
homenagem aos 67 anos que completa hoje o Jornal Pequeno e nada
mais justo do que esta Casa aprovar esse requerimento de congratulações
a toda direção e todos aqueles colaboradores que fazem esse não
pequeno, mas grande jornal do estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu gostaria de subscrever. Deputado Vinícius Louro.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Deputada
Valéria Macedo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius, Deputada Valéria, Deputada Francisca,
Deputado Neto, Deputado Carlinhos Florêncio. Deputado Sergio Frota,
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington também, no 264/2018 anterior, Senhor Presidente,
por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Sousa
Neto também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto, Deputado Bira. Peço que faça constar
na Ata os deputados que subscreveram o requerimento do Deputado
Eduardo Braide. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 266/2018, de
autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ficam
incluídos, na Ordem do Dia de amanhã, requerimentos à deliberação da
Mesa: Requerimento n.º 262/2018, de autoria da Deputada Nina Melo.
Deputada ausente. Requerimento n.º 263/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles (lê). Deferido. Além dos Projetos de Lei e de Resolução
transferidos em razão da ausência dos autores, ficam incluídos na Ordem

do Dia da Sessão Ordinária de amanhã: Requerimento n.º 268/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota. Requerimento n.º 269/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa?
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Sousa Neto?
Declina. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Eduardo Braide,
por sete minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria, internautas que nos assistem e
telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu venho à
tribuna registrar esta data importante de hoje em que o Jornal Pequeno
comemora seus 67 anos e faço isso em nome de todos aqueles, nós,
maranhenses, que acompanhamos as notícias, que acompanhamos a
forma como Jornal Pequeno faz questão de nos informar, e também de
formar opinião dos maranhenses ao longo desses 67 anos. Quero aqui
deixar os nossos parabéns, de forma especial, a toda direção do Jornal,
na pessoa de dona Hilda Bogéa, do seu filho Lourival Bogéa, de todos
aqueles, mas também dos colaboradores do Jornal Pequeno que fazem
esse Jornal e que de pequeno só tem o nome, mas esse grande Jornal ao
divulgar essas notícias do nosso estado, ao longo aí de vários anos, e o
Jornal Pequeno parabenizando já, pela segunda vez, no dia de hoje,
pelo tema que escolheu em comemoração aos seus 67 anos que foi
exatamente uma discussão sobre a nossa capital São Luís, o Jornal
Pequeno traz essa bela contribuição acerca do Plano Diretor de São
Luís, um assunto que já está ultrapassado em relação aos prazos legais
para discussão, uma situação que deve merecer a atenção e a opinião, a
sugestão de todos aqueles que querem realmente ver uma cidade melhor
e de forma acertadamente o Jornal Pequeno nos chama, nos convoca a
fazer esse debate tão importante, que é a construção de uma cidade
melhor por meio de seu instrumento legal, que é o Plano Diretor da
cidade, essa é uma situação importante, é uma situação que devemos
responder a esse chamamento todos aqueles não só os moradores da
cidade, mas aqueles que fazem parte da cidade de São Luís, como
visitantes, aqueles que vêm de outros municípios para que a gente
possa realmente contribuir para que São Luís seja uma cidade que dê o
prazer de todos aqueles que moram aqui de morar e que possa receber
e acolher, de forma positiva, todos aqueles que comparecem aqui nesta
cidade. Portanto ficam aqui os nossos parabéns a toda a equipe do
Jornal Pequeno. Lembrar que há poucos minutos foi aprovado um
Requerimento não só de minha autoria, mas de vários deputados desta
Casa parabenizando pelos 67 anos desse importante veículo de
comunicação do nosso estado. E eu tenho certeza que longos anos
ainda virão pela frente para o Jornal Pequeno, para que possam contar
a história do nosso estado, a história dos maranhenses, a história
realmente daqueles que como se denomina o próprio jornal de órgão
das multidões. Então eu acho que a multidão maranhense merece cada
vez mais um jornal independente, um jornal muito combativo naquilo
que vem fazendo à frente do seu trabalho ao longo dos seus 67 anos.
Concedo um aparte ao Deputado Marco Aurélio, logo após, Deputada
Graça Paz e, em seguida, o Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Eu fico muito feliz em ver uma história tão longa de um
periódico que ultrapassa vários momentos da política e da história do
Maranhão e sempre mantendo a sua linha editorial com muita coerência,
com o diálogo com a comunidade. Nunca fugindo de sua
responsabilidade, de sua missão.  Faço questão de homenagear o Jornal
Pequeno, a atitude de Vossa Excelência em apresentar este Requerimento,
cumprimentando todos os jornalistas, todos os membros que fazem o
Jornal Pequeno e que com certeza tem uma contribuição mais do que
relevante ao estado do Maranhão. Obrigado.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputado Marco Aurélio. Concedo um aparte à Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) – Quero
me juntar a Vossa Excelência, Deputado Braide, para parabenizar esse
veículo que é tão importante para o nosso estado e tão antigo e que, ao
longo de todos esses anos, 67 anos, vem prestando um bom trabalho
para a nossa sociedade. E dizer que tudo o que nasceu no dia 29 de
maio deu certo, porque hoje eu estou completando 42 anos de casada.
E, graças a Deus, assim como o Jornal Pequeno, tem um grande sucesso
na minha vida. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte da Deputada Graça Paz. Parabéns pelos 42 anos de casamento
com o nosso amigo Clodomir. E que Deus abençoe cada vez mais essa
união. Concedo um aparte ao Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputado Braide, primeiro, eu queria parabenizar V. Ex.ª que foi o
autor do requerimento pelos 67 anos do Jornal Pequeno, e subir à
tribuna para parabenizar este importante jornal do Maranhão, que
presta grandes serviços ao estado do Maranhão e que eu admiro. Porque
é um jornal que sempre teve uma linha editorial, sempre se posicionou.
É possível que, até em alguns momentos, haja divergências entre a
linha do jornal e o que eu penso. Mas o que a gente tem que reconhecer
é a resistência do jornal, a postura sempre no mesmo sentido e os
relevantes serviços que prestou, presta e vai continuar prestando ao
Maranhão. Parabenizar a todos os jornalistas que compõem esse jornal,
a todos que trabalham no Jornal Pequeno, aqueles que fizeram parte da
história passada do Jornal Pequeno, como o José Ribamar Bogéa, o
fundador do jornal, o Zé Pequeno, o editor-chefe Lourival, que conduz
esse jornal atualmente com a sua brilhante equipe. E eu queria
parabenizar o Jornal. Quero dizer que ele tem relevantes serviços. E
hoje, quando completa 67 anos, começa logo prestando um serviço a
São Luís que eu pretendo debater na próxima sessão, trazendo um
tema importante para o debate na Ilha de São Luís, que é o Plano
Diretor da cidade de São Luís. Então, no dia do seu aniversário, ele já
presta mais um serviço abrindo essa discussão importante para a cidade
de São Luís. Então eu parabenizo mais uma vez V. Ex.ª e todos os
jornalistas que fazem o Jornal Pequeno. Parabenizo o jornal por ser
sempre o jornal de posição, sempre foi um jornal independente que
teve posição e que foi fundado pelo jornalista José Ribamar Bogéa e é
mantida essa mesma editorial pelo seu filho, Lourival Bogéa. Então
parabéns, Jornal Pequeno. Parabéns a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputado Max Barros. Lembro, Deputado Max Barros, há poucos
minutos, que Vossa Excelência, ao lado ali da minha cadeira, falava da
importância que o Jornal Pequeno escolheu para o tema de comemoração
dos seus 67 anos e que V. Ex.ª já colocava sua experiência técnica, sua
experiência como engenheiro para poder contribuir com esse
chamamento que o Jornal Pequeno fez a todos aqueles que amam e que
desejam uma São Luís melhor. Portanto, quero aqui registrar a
importância que foi destacada por V. Ex.ª e a sua pronta disposição em
contribuir para esse tema tão importante, que é o Plano Diretor da
nossa cidade. Concedo um aparte ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Eduardo Braide, quero parabenizá-lo pela
sensibilidade e a justa homenagem ao Jornal Pequeno, a todos os nossos
amigos que fazem o Jornal Pequeno, desde a diretoria, jornalistas,
redatores, editores, distribuição, todos que fazem do Jornal Pequeno o
grande Jornal Pequeno. Então que todos possam ser abençoados por
Deus e que continuem nessa luta em busca e em defesa da informação
precisa, como o Jornal Pequeno tem sempre realizado as suas ações, a
divulgação das suas matérias. Então, mais uma vez, quero parabenizá-
lo pela sensibilidade. Hoje, na forma como foi recebida a notícia, de

forma unânime, todos os deputados acataram não só a sua solicitação,
mas também foram solidários e todos de forma unânime parabenizando
o Jornal Pequeno. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Wellington pelo aparte. Concluindo, Senhor Presidente,
quero destacar e falar que todos aqueles que tiveram a oportunidade de
visitar a redação do Jornal Pequeno, visitar o prédio do Jornal Pequeno
e conversar com aqueles que fazem o Jornal Pequeno sabem da felicidade
que é ser bem recebido pela direção, bem recebido por todos os seus
colaboradores, a felicidade de encontrar diversos colaboradores que
estão lá há vários anos, colaboradores que participaram inclusive da
fundação do jornal. Isso representa realmente a seriedade, a forma
firme e combativa com que o Jornal Pequeno desempenha o seu papel,
a sua missão que, acima de tudo, é uma missão de bem informar os
maranhenses. Portanto, parabéns ao Jornal Pequeno. Vida longa ao
Jornal Pequeno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado
Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas,
imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
eu também queria me alinhar aos colegas nessa homenagem ao Jornal
Pequeno que hoje completa 67 anos. Foi fundado no dia 29 de maio de
1951, um ano muito especial na cidade de São Luís que ficou conhecido
como ano da greve de 51. O Jornal Pequeno já estava lá presente
iniciando as suas atividades e marcando a sua presença na história do
Maranhão. Eu queria render essa homenagem na pessoa do Lourival
Bogéa, grande líder, comandante do Jornal na atualidade com todos
seus familiares, mas sobretudo, pelo reconhecimento que a gente faz
ao Jornal Pequeno por ser uma tribuna popular, um espaço democrático
que agrega e dá oportunidade a todos que querem falar, se manifestar,
se expressar no bom debate que acontece em nossa cidade e em nosso
Estado do Maranhão. O Jornal Pequeno sempre foi uma trincheira de
luta e, sobretudo uma trincheira de resistência, sempre teve posição e
uma linha editorial clara, nunca se rendeu e não abdicou daquilo que é
o central da sua luta no Estado do Maranhão, que é a superação desse
modelo oligárquico que, por muitas décadas, concentrou totalmente o
poder no Estado do Maranhão e o Jornal Pequeno estava lá o tempo
todo, acompanhou inclusive a luta do Governador Jackson Lago e
ficou até o final ao lado do Governador Jackson Lago denunciando o
golpe judiciário que aconteceu para tirar do poder um homem limpo,
honesto, e que fazia o seu trabalho em favor do Estado do Maranhão.
Esse é o Jornal Pequeno, é a voz daqueles que não conseguem quebrar
as barreiras do império midiático. O Jornal Pequeno democratiza o
espaço, dá oportunidade a todos e permite que se pratique um jornalismo
mais amplo, democrático e que alcance as diferentes forças políticas
do Estado garantindo assim que o debate possa fluir e garantindo ao
leitor a possibilidade de fazer seu próprio juízo e fazer seu próprio
julgamento. Na atualidade, o Jornal Pequeno continua na mesma direção
em relação à sua linha editorial no que diz respeito à política do Estado
do Maranhão. Então, por tudo isso, eu não poderia deixar de render as
nossas homenagens, eu que atravessei vários momentos da minha
trajetória de vida como militante do movimento estudantil, como
Presidente do Sindicato dos Bancários, como Delegado do Trabalho,
como Deputado, por duas vezes aqui nesta Casa, e o Jornal Pequeno
sempre deu espaço para que a gente pudesse expressar a nossa opinião
e participar das discussões políticas no Estado do Maranhão. Portanto,
tenho o meu testemunho próprio daquilo que representa o Jornal
Pequeno para o Estado do Maranhão, com tanta concentração de poder,
com tanta concentração de riqueza, um espaço como esse para nós é
como um oásis no deserto, permite que a gente fale, permite que a
gente possa ser escutado por alguém, permite que a gente possa exercer
livremente a nossa cidadania e sobretudo o nosso direito de opinião e
de expressão, aqui no Estado do Maranhão. Enquanto muitos outros
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veículos cerceiam esta liberdade, impedem, vetam até a participação
das forças políticas diversas, o Jornal Pequeno permite expresse o
nosso posicionamento a cada vez que o debate flui e acontece nesse
Estado do Maranhão. Portanto é uma marca que nós temos em nosso
Estado, se tem uma coisa que pertence a maranhensidade é o Jornal
Pequeno, conhecido como órgão das multidões, e eu louvo a existência
do Jornal Pequeno, parabenizo toda equipe do Jornal Pequeno e espero
que ele possa prosseguir essa luta, por muito mais tempo, mesmo com
os avanços tecnológicos, mas hoje eu tenho a possibilidade de consultar
o Jornal Pequeno no meu smartphone, portanto um jornal também que
se atualiza, que se moderniza e que chega a todos os cantos do estado
do Maranhão, do Brasil e também do mundo. É realmente um momento
marcante para a história do jornal, para a história do Maranhão. E a
gente aqui apenas homenageia nesse reconhecimento simbólico da luta
e da resistência do Jornal Pequeno. Vida longa ao Jornal Pequeno! E
que o Maranhão possa continuar contando com os seus serviços, com
o seu trabalho naquilo que há de mais relevante, que é fazer um bom
jornalismo democrático e ao alcance de todos. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Parabéns ao Jornal Pequeno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputados Braide e Bira, que se pronunciaram homenageando
o Jornal Pequeno, eu também gostaria de me acrescentar nessas
homenagens pelos 67 anos do Jornal Pequeno. De fato um jornal
dedicado à boa história do Maranhão, um jornal que representa a luta,
a resistência. Cumprimento a senhora Hilda Bogéa, Presidente do Jornal
Pequeno, assim como o jornalista Lourival. E claro que não posso
deixar de registrar essa relação histórica que eu tenho com o Jornal
Pequeno. Lá escreveram o meu avô, meu pai. Eu também tive coluna lá.
Então temos essa relação histórica e afetiva com o Jornal Pequeno. Me
solidarizo e me somo às homenagens justíssimas ao Jornal Pequeno,
que resistiu a muitas batalhas, mas ainda hoje prestigia os maranhenses
com a boa informação. Deputado Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, Questão de Ordem. Senhor Presidente, eu também
quero me associar a esta homenagem iniciada pelo Deputado Eduardo
Braide e subscrita por Vossa Excelência e outros a um jornal que
realmente é um dos jornais que orgulham o nosso estado do Maranhão
e o Brasil. Então está de parabéns o Jornal Pequeno por ter lutado
tanto tempo e ter sobrevivido, apesar de tantas crises. Parabéns ao
Jornal Pequeno. E me associo, mais uma vez, a esta grande homenagem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar PV-PSD.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, farei uso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Edilázio Júnior por seis
minutos com apartes. Registro a presença do presidente da Agência
Metropolitana do Sudoeste, Frederico Ângelo, a pedido do Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, estamos vivendo um momento
muito delicado em nosso país. O que não é diferente em nosso estado.
E aqui ainda é mais notória a situação. Lá nos Estados Unidos tem
Little Havana, que é um bairro em Miami, porque lá refere-se tudo a
Cuba. Aqui no Maranhão nós estamos vivendo a “Little Venezuela”,
ainda que de forma amena, com relação ao desabastecimento de produtos
como lá vem ocorrendo. Mas aqui em nosso estado nós estamos vivendo
uma insegurança jurídica. O Governador Flávio Dino, juntamente com
o Secretário de Segurança, não satisfeito com o sindicato dos policiais,
que ali colocou um outdoor apenas com a verdade, dizendo que o
governo estava investindo apenas 1% do seu orçamento em segurança,

ordenou que a empresa responsável pelos outdoors retirasse dali aquela
imagem do governador ditador, juntamente com o secretário. Ora, caros
colegas, lá o Nicolas Maduro fechou as televisões que lhe faziam
oposição; aqui, o Governador Flávio Dino manda retirar outdoors que
estão em vigência, que foram pagos pelo sindicato da polícia. E aí a
empresa vai e tem que tirar para não sofrer a perseguição que é a marca
desse governo e retira. Agora vai ter que devolver o dinheiro ao sindicato
dos policiais, porque ainda estava em vigência a propaganda ali que
eles pagaram e que ainda tinha alguns dias, na verdade algumas semanas
de exibição. Vimos aqui hoje a mudança da Constituição Estadual,
passando por cima da Constituição Federal, para defender interesse
eleitoreiro do Governador Flávio Dino, assim como na Venezuela,
onde Nicolas Maduro mudou a Constituição para poder ser reeleito ad
aeternum. Quantas vezes tiver reeleição, ele pode ser candidato e fazer
eleições fraudadas. Aqui, nós estamos mudando a Constituição Estadual,
passando por cima da Constituição Federal, e, se pudesse, creio eu,
que ele também colocaria, se reeleito for, para ser reeleito novamente e
assim continuar, como sendo um ditador em nosso estado. Mas a
nossa democracia, as nossas urnas não vão permitir que ele se reeleja.
Então, Senhor Presidente, nós estamos vivendo um momento delicado
em nosso país e, em nosso estado, ainda é muito pior por conta do
governador que aí está, Deputado Eduardo Braide, por essa condição
de ditador e que hoje também entrou na Justiça para que a imprensa
não possa mais chamá-lo de ditador. Ainda bem que ele não pode
entrar na Justiça e impedir que eu o chame de ditador, porque assim o
chamarei enquanto aqui, nesta Casa, estiver e, se Deus permitir chegar
a Brasília, vou me lembrar do ditador que passou pelo Palácio dos
Leões porque ele não será mais o governador. Deus há de permitir. É
isso, Senhor Presidente, eu queria apenas falar dessa situação, dessa
insegurança jurídica que estamos vivendo, do autoritarismo do secretário
juntamente com o governador quando manda retirar placas de outdoor
que não são de sua satisfação, que entra na Justiça dizendo para a
imprensa não o chamar mais de ditador e que nós aqui agora mudamos
a Constituição a bel prazer do governador para que possa atender aos
seus interesses politiqueiros. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro,
por seis minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui
são dois motivos. Primeiro eu quero ressaltar o grande trabalho, a luta
da AVMA, Associação dos Vaqueiros do Estado do Maranhão, em
defesa da vaquejada, em defesa desse grande esporte milenar, que gera
emprego e renda. Nós estivemos sempre junto com AVMA, que hoje é
o Almir que está na presidência da AVMA, com seus associados em
quem eu quero saudar, por meio do doutor Marques Sassá, Ronan
Lima, seu Louro, Cheiro Verde, Gustavo Jardim e demais membros da
AVMA. E dizer que o esporte de vaquejada no Estado do Maranhão
tem crescido muito, às vezes eu conversando com os vaqueiros, chefes
de equipes, tratadores, do Estado do Maranhão, a gente vê, Deputado
Rigo Teles, que esse problema que houve, às vezes acontece o mal que
vem para o bem, porque fortaleceu, Deputada Graça Paz, hoje a
vaquejada, mais do que nunca está muito forte no Estado do Maranhão.
E a gente vem dando total apoio à vaquejada em todos os municípios
onde acontece o esporte de vaquejada, tanto da pequena como da
grande, dando total apoio e suporte. Nós estivemos agora aí, indicando
ao Poder Executivo que, realmente, fortaleça essas pessoas, que são os
criadores no Estado do Maranhão, com isenção do exame, com a
gratuidade do exame de mormo e de anemia, Deputado Braide, porque
é muito importante a gente fomentar, gerar essa gratuidade, haja vista
que esses animais têm que fazer esses exames, a cada sessenta dias, e
isso gerando uma despesa muito grande. Imaginemos aí os grandes
proprietários de haras, criadores até de bovinos aí que têm no seu
plantel ali toda uma quantidade de animais, equinos, como as suas
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mulas também presentes nas suas fazendas que fazem esses exames de
dois em dois meses e também quero aqui aproveitar, Presidente, e
convidar toda a população do Maranhão, Deputado Sérgio Frota,
convidar os nobres colegas Deputados aqui presentes que nós
estaremos agora, esse final de semana, no município de Santa Inês,
onde acontecerá a maior vaquejada do Estado do Maranhão, organizada
pelo meu amigo Berguinho e sua família, o Berguinho é uma pessoa
exemplar, uma pessoa humilde, uma pessoa que dá total atenção aos
chefes de equipes, às pessoas ali que trabalham à vaquejada como os
tratadores e é muito importante, Deputado Sérgio Frota, Deputada
Graça Paz, V. Exa. Deputada Graça Paz que tem um filho que é criador,
o Leonardo Paz, meu amigo, mas é muito importante nós como
Deputados estarmos presentes nessa vaquejada porque a gente vai ver
realmente uma vaquejada que está acontecendo de acordo com os rigores
do Projeto de Lei que regulamenta o esporte de vaquejada e contra os
maus-tratos dos animais, lá nós vamos ver toda uma fiscalização para
que os animais não aconteçam de tal forma que venham a sangrar, tanto
no seu focinho, como também ali na sua lateral com suas esporas,
vamos também fiscalizar a questão do colchão de terra, que é de 60 cm,
para que o boi possa cair e levantar de forma que não venha a machucá-
lo, como também outras fiscalizações dentro do esporte de vaquejada.
É um esporte que eu abracei porque sempre gostei desde pequeno, lá
na cidade de Trizidela do Vale, a gente acompanhou, naquela época o
Raimundo Louro era um dos maiores patrocinadores da boiada e tão
organizado era que, na sexta-feira, corriam 200 bois brancos, no sábado
200 bois vermelhos e  no domingo 200 bois pintados.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Vinícius,
Vossa Excelência depois me conceda um aparte, por favor.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza,
Deputado. Então para que realmente a gente possa fortalecer o esporte
de vaquejada que agora está realmente sendo um esporte organizado,
haja vista e temos que salientar que, como demais categorias, tem ainda
parques que estão efetuando seus bolões que ainda não conseguiram se
estruturar, mas já estão preocupados. Já estão fazendo realmente esse
bolão que possa vir organizar enquanto aos maus tratados dos animais.
Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Vinícius Louro, Vossa Excelência está de parabéns em abraçar esta
causa que é um grande esporte do Brasil nascido do Nordeste. E nós
aqui que fazemos parte do Nordeste ficamos felizes, de parabéns. E no
esporte da vaquejada só existe dois lados: o que conhece e o que não
conhece.  O que conhece a vaquejada ama de verdade porque vê que é
um esporte bonito, nos traz das raízes, do vaqueiro, do vaqueiro do
sertão, do homem sofrido, sofredor. Esse ama o esporte de vaquejada.
E aquele que não conhece é porque não sabe o que é um amor de
verdade. Porque realmente é muito bonito, faz parte do nosso calendário
cultural e do esporte.  Então é importante porque valoriza o Nordeste
brasileiro. Então Vossa Excelência está de parabéns. Quero me associar
a esse seu pronunciamento e dizer que realmente é uma coisa bacana o
esporte de vaquejada. E Vossa Excelência se sai muito bem nesse
esporte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Só para
concluir, Presidente, muito obrigado ao Deputado Rigo Teles. V. Ex.ª
também é um defensor do esporte de vaquejada. Lá mesmo em Barra
do Corda, acontecem duas vaquejadas a cada ano, tanto do Boa Ventura,
como do Mário Borba. E nós estivemos presentes lá observando,
fiscalizando e tudo acontecendo de forma exemplar. E o que eu gostei
da fala do Deputado Rigo Teles é porque ele fala com prioridade, por
ele ser um deputado que tem conhecimento do esporte de vaquejada, é
um criador, sabe também da importância da isenção da gratuidade do
exame de mormo e de anemia no estado do Maranhão. O que vai
fortalecer justamente esses nossos criadores. E também, Deputado
Rigo Teles, nós estivemos em reunião lá na AGERP para tratar sobre o
GTA. Nós sabemos das dificuldades de que os nossos criadores estão

passando, como é para tirar o GTA, que é a guia de transporte animal,
nos finais de semana. E, graças a Deus, nós tivemos um grande avanço,
onde já fomos informados que agora o GTA vai ser tirado por um
aplicativo, por meio do celular. Acabou aquele problema quando você
está mexendo com os animais e acontece ali uma coisa inesperada,
algum problema inesperado, que você vai ter que transportar seu animal
e tinha que esperar até segunda-feira para se conseguir uma guia de
transporte animal. Agora não. Em tempo real, você consegue tirar a
guia de transporte animal. E isso está ajudando muito até na
comercialização dos bovinos. Porque imaginemos nós saindo para o
interior para fazer uma compra de gado e quando chega lá você vai
comprar uma carrada, duas carradas de gado e aparece outro negócio ali
e você não pode fazer o negócio porque você não tem o GTA. Então
isso foi muito bom. Parabenizar o Governo Flávio Dino por essa
iniciativa valorizando justamente os criadores. Então é isso aí. Quero
convidar também o Deputado Rigo Teles, V. Ex.ª, para ir em Santa Inês
na vaquejada do Berguinho a maior vaquejada do Estado do Maranhão,
muito bem organizada. E isso lá vai ter várias atrações e é uma vaquejada
onde vai ser anunciado um investimento de mais de R$ 30 milhões
naquela localidade, no Parque de Vaquejada. Então, eu quero parabenizar
o meu amigo Berguinho e dizer que conte com o Deputado Vinicius
Louro toda a classe vaqueira, porque nós estamos aqui para dar apoio
e suporte. Muito obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente Final.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, o
Partido Verde ainda não passou. Eu queria falar pelo Partido Verde se
V. Ex.ª permitir .

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo, já passou, inclusive o Deputado Edilázio
utilizou o tempo, mas V. Ex.ª pode ir pelo Expediente Final, sem
problemas. Deputado Rigo Teles, no Expediente Final, por 10 minutos,
com apartes.

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

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

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

Levi Pontes.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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



QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2018                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Wellington do Curso, Rigo Teles,
Fábio Braga, Bira do Pindaré, Júnior Verde e Rogério Cafeteira. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, O
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e anunciou que não havia
“quórum” qualificado para apreciar os Projetos de Emenda
Constitucional nºs: 004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira
e 005/2018, de autoria do Poder Executivo, que foram transferidos
para a próxima Sessão. Em seguida, submeteu à deliberação do Plenário
que aprovou a Medida Provisória nº 274/2018, de autoria do Poder
Executivo, encaminhada pela Mensagem nº 029/2018, que altera a Lei
nº 10.506, de 06 de setembro de 2016, que institui no âmbito do
Programa “Minha Casa Meu Maranhão”, o “Cheque-Minha Casa” e
concede incentivo fiscal do ICMS nas operações internas, com
mercadorias destinadas às obras vinculadas ao referido programa, com
parecer favorável da CCJC. Em primeiro e segundo turnos, o Presidente
anunciou o Projeto de Lei nº 105/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão as Manifestações Culturais da Região da “Grande Madre
Deus” no Município de São Luís e suspendeu a Sessão para que a
CCJC se manifestasse sobre este Projeto de Lei, bem como sobre o
Projeto de Decreto Legislativa nº 002/2018, e sobre os Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 028 e 032/2018, que dependiam de parecer.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Professor Marco Aurélio,
Presidente da CCJC, informou que todos os Projetos foram aprovados
na referida Comissão. Desta forma, o Presidente submeteu a deliberação
do Plenário, que aprovou o Projeto de Lei nº 105/2018, de autoria do
Deputado Roberto Costa, que foi encaminhado à sanção governamental.
Em segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 001/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, que concede Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor
Rodrigo Maia Rocha. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Plenário aprovou os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 028/
2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Celso Mody e 032/2018, de autoria
do Deputado Vinícius Louro, que concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Lucas Daniel Fernandes
Cardoso, ambos os projetos receberam parecer verbal favorável da
CCJC. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto
de Resolução Legislativa nº 006/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa, que concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos
Alessandro Rodrigues Assis, com parecer favorável da CCJC. Os
Projetos de Lei nºs: 032 e 051/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso bem como o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, de
autoria do Deputado Stênio Rezende e o Requerimento nº 198/2018,
de autoria do Deputado Raimundo Cutrim foram transferidos para a
próxima Sessão devido a ausência dos autores. Na sequência, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 215/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo, para que seja enviada mensagem de congratulação aos
Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras Municipais de Barra do Corda,
Passagem Franca, São Francisco do Maranhão, Cajapió, Nova Iorque,
Estreito, Alto Parnaíba, parabenizando-os pelos respectivos
aniversários de fundação; 219/2018, de autoria do Deputado Sérgio
Frota, no mesmo sentido à população do Município de Barra do Corda;
Requerimentos nºs: 220, 221 e 225/2018, de autoria da Deputada
Francisca Primo, para que seja submetido ao regime de tramitação de
urgência, os Projeto de  Lei nºs: 059 e  067/2018 bem como os Projetos
de Resolução Legislativa nºs 020 e 021/2018, de sua autoria e o
Requerimento nº 223/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, para
que seja registrado nos anais desta Casa votos de congratulações ao
Senhor Robson Braga de Andrade, Presidente da Confederação Nacional
da Indústria – CNI, pelo recebimento do Título de Cidadão Maranhense,
em Sessão Solene realizada neste Parlamento, no dia 10 de maio, do
ano em curso. Foram ainda aprovados os Requerimentos nºs 226, 227,
228 e 229/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que
sejam discutidos e votados em regime de urgência os Projetos de Lei
nºs: 225/2015, 112/2017, 128/2017, e 190/2016, todos de sua autoria;

230/2018, também de autoria da Deputada Nina Melo, para que seja
registrado nos Anais da Casa, votos de congratulações ao Prefeito do
Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, Senhor Francisco
Pereira Martins Júnior, pela passagem do seu aniversário comemorado
no mês de maio; 233/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
para que seja encaminhada mensagem de congratulações, ao Vice-
Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando
Sarney, pela sua reeleição como representante da Confederação Sul-
Americana de Futebol (CONMEBOL); 234/2018, de autoria da
Deputada Francisca Primo, para que seja realizada, no dia 09 de agosto
do corrente ano, uma Sessão Solene para a entrega dos títulos de cidadão
maranhense aos Senhores Samuel Câmara e Ivan Pereira Bastos; 250/
2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, enviando mensagem de
congratulações ao Senhor Antônio Gonçalves, Professor de Medicina
II, da Universidade Federal do Maranhão, por sua eleição para a
Presidência do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior; 253/2018, de autoria da Deputada Nina Melo,
encaminhando votos de congratulações a prefeita do Município de
Jatobá, Senhora Francisca Consuelo Lima da Silva, pela passagem de
seu aniversário comemorado no mês de maio. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº 255/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, enviando mensagem de condolências aos
familiares, amigos, alunos e ex-alunos do Professor Sérgio Figueiredo
Ferretti; 257/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 10
de maio, em decorrência da sua participação no Evento da União
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), realizada
em Gramado/RS e 258/2018, também de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, no mesmo sentido, com relação a Sessão Plenária do dia 26 de
maio, em decorrência da sua participação em Audiência Pública sobre
a implantação do Pré- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru,
ocorrida na cidade de Caxias. Na forma do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 259/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré;
260/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa; 261 e 262/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo; 263/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos
e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a Sessão, determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido
e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 29 de maio de
2018.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e
Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O
Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-
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se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projeto de Lei n° 125/18, de autoria do Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-48 do Município de São Mateus; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 037/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora
Preta Maria Gadelha Gil Moreira de Godoy; 038/2018, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao Senhor Phabullo Rodrigues da Silva;
040/2018, que concede a Medalha “Manuel Beckman ao Ministro do
STJ Reinaldo Fonseca; Requerimentos nº 255/18, enviando Mensagem
de Condolências aos familiares, amigos, alunos e ex-alunos do Professor
Sergio Figueiredo Ferretti; 256 e 257/18, ambos do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 10 e 22 de maio do corrente ano, quando esteve
participando da Marcha dos Prefeitos em Brasília  e Encontro de
Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) na Cidade de Gramados;
258/18, também do Deputado Rafael Leitoa, no mesmo sentido, com
relação a sua ausência na Sessão Plenário realizada no dia 26 de abril,
em decorrência da participação na Audiência Pública sobre a implantação
do Pré-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru que ocorreu no
dia de 2018 na Cidade de Caxias; Indicações nºs: 341/18, ao Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, ao Vice-Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, ao Secretário da Casa Civil,
Senhor Rodrigo Lago, ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, a Secretária de Estado do Planejamento e
Orçamento, Senhora Cynthia Celina Mota Lima, a Secretária de Estado
de Gestão e Previdência, Senhora Lilian Guimarães, e ao CMT Geral
da Polícia Militar do Maranhão, Senhor Jorge Allen Guerra Luongo,
solicitando a nomeação imediata de 21 (vinte e um) alunos Subjudice
que já concluíram o Curso de Formação da PMMA,  tendo em vista se
tratar de uma medida de interesse público; 342/ 18, do Deputado
Wellington do Curso ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino e ao Secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro,
solicitando a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente nos combustíveis, visando
reduzir a alta de preço dos combustíveis no Maranhão e 343/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
para que determine ao setor competente a implementação do Programa
Mais Asfalto no bairro Trizidela da Maioba no Município de São José
de Ribamar. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação, o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir as Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu a
palavra ao Deputado Raimundo Cutrim que discorreu mais uma vez
sobre o caso dos meninos emasculados, destacando a necessidade de
peritos qualificados para que se possa dar robustez aos inquéritos
policiais, para que o Ministério Público possa fazer uma denúncia
com segurança e o juiz possa dar uma sentença ou absolvição também
com segurança. Na sequência, o Deputado Stênio Rezende informou
ter protocolado um Projeto de Decreto Legislativo solicitando ao
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão a realização de consulta
plebiscitária nos municípios de Poção de Pedras e Bernardo do Mearim,
sobre o desmembramento e anexação do povoado Belém do Lages. Por
sua vez, o Deputado Professor Marco Aurélio elogiou a gestão da
EMAP, afirmando que esta empresa gerou um lucro de sessenta e oito
milhões de reais e reduziu os custos operacionais em trinta e dois
milhões de reais. Com a palavra, a Deputada Francisca Primo lamentou
o assassinato do Senhor Júnior do Arroz ocorrido na cidade de
Buriticupu, solicitando do Secretário de Segurança Pública uma
investigação rigorosa para identificar e punir os culpados. No seu
turno, o Deputado Rigo Teles relatou a morte do Senhor Ribamar da
Veneza juntamente com sua esposa e filha, no município de Fernando
Falcão em decorrência de um acidente com fios elétricos. O Deputado
Bira do Pindaré registrou suas condolências pela morte do Professor e
Antropólogo Sergio Figueiredo Ferrete. Por fim, o Deputado Wellington
do Curso reafirmou sua luta em defesa das pessoas portadoras de
deficiência, da acessibilidade e da inclusão. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a

Ordem do Dia quando, a pedido do Deputado Sousa Neto, foi feita a
verificação de “quórum”. Constatado que não havia número regimental
para deliberação do Plenário, o Presidente informou que a matéria foi
transferida para a próxima Sessão Ordinária e submeteu à deliberação
da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 254/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja justificada sua ausência
na Sessão Plenária realizada no dia 10 de maio do corrente ano, conforme
atestado médico. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Emenda
Constitucional nºs: 004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira
e 005/2018, de autoria do Poder Executivo bem como os Requerimentos
nºs: 255/2018, de autoria do Bira do Pindaré e 258/2018, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa. Oportunamente, a pedido do Deputado
Wellington do Curso, foi feito um minuto de silêncio em solidariedade
a cinco pessoas que morreram em um acidente automobilístico, quando
se deslocavam para capital maranhense para fazer tratamento de saúde.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do Curso
falando pelo Bloco Parlamentar Independente registrou a realização
do III Seminário de Improbidade Administrativa e Crimes contra a
Administração Pública, promovido pelo projeto “Maranhão contra a
Corrupção”, com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas do Estado e outras instituições, em parceria
com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão. Pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Júnior Verde,
reafirmou seu apoio aos moradores da Comunidade Boa Esperança. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final ouviu-se o Deputado Cabo Campos que destacou os
50 anos de evangelização da Igreja Cristã Maranata no mundo. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 24 de maio de 2018. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado
Stênio Rezende - Segundo Secretário.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 003/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei n° 079/2018,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que proíbe o
reboque de veículos para municípios diferentes do em que foi apreendido
ou emplacado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade ( Parecer nº 177/2018), vem agora o projeto a esta Comissão
para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do
Regimento Interno.

Ao fazê-lo entendemos que a proposta ora formulada se justifica
pela necessidade de criar um regramento básico para que esses
contribuintes não sejam ainda mais penalizados, visto que além das
multas e diárias, ainda tem de pagar pela quilometragem elevada do
reboque, em razão de ter o seu carro depositado num pátio distante do
município no qual foi apreendido.

De mais a mais, é justo também que este veículo fique na
cidade do emplacamento, já que a capacidade contributiva desse
contribuinte é no lugar onde esse carro foi emplacado. Essa cidade
recebe também uma parcela do IPVA.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
inexistência de legislação que salvaguarde os cidadãos proibindo a
remoção de veículos para pátio localizado em município diverso daquele
em que foi feita a apreensão, ou quando a apreensão se der em município
diverso daquele no qual o veículo foi emplacado, a remoção seguirá,
prioritariamente, para pátio localizado no município de emplacamento.
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Tal procedimento visa proporcionar maior acesso e menor

custo aos contribuintes que tenham o seu veículo apreendido, pois
este poderá optar pelo encaminhamento do bem ou ao pátio do município
do emplacamento, ou para aquele na qual ocorreu a apreensão,
impedindo assim que o cidadão seja onerado com o custeio de seu
deslocamento para município diverso da qual reside.

Assim, além da pertinência quanto ao mérito que nos compete
analisar, é certo que a medida também encontra respaldo na ordem
jurídica e constitucional.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

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

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 079/2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.

Deputado Junior Verde- Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 175/2018

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº 097/2018, de autoria do

Poder Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras
providências.

Em suma, a proposição de lei sob exame, visa alterar valores de
tabelas de custas e emolumentos no primeiro e segundo graus aos
serviços prestados pelo Judiciário readequando-os aos níveis
inflacionários brasileiros, implementado, por via de consequência, a
arrecadação do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento
do Judiciário-FERJ, como bem esclarece a mensagem que encaminha a
propositura de lei.

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

No que tange às Leis Complementares, o art. 42 da
Constituição do Estado do Maranhão determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”.

Portanto, a matéria em estudo enquadra-se nas matérias de
iniciativa reservada.

Com efeito, pode-se notar que o aludido Projeto observa a
reserva de iniciativa legislativa, bem como a espécie normativa escolhida
— lei ordinária — é a corretamente estabelecida pela Constituição.

Neste sentido, observa-se que o presente projeto de lei ordinária
não padece de qualquer inconstitucionalidade, podendo adentrar ao
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei Ordinária nº 097/2018, em face de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 097/2018,
nos termos do voto do Relator, com abstenção do voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

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

em 29 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide- se absteve de votar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 181/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 100/2018, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Vida e Saúde, com sede e foro em São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade a elaboração e desenvolvimento
de projetos, captação e seleção de pessoal, ações de qualificação,
treinamento, capacitação de profissionais e demais prestações de
serviços nas áreas da saúde, educação, atividades sócio-culturais,
esporte, lazer e meio ambiente, para todos aqueles que a esta obra
procurarem .

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 100/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 182/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Educacional e Social Deus é Amor - IDA, com sede e foro em São
Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade trabalhar em beneficio das pessoas
carentes, pelo progresso da comunidade, prestar assistência de ordem
material e social aos seus associados, pendentes e a comunidade em
geral. Além de desenvolver ações de proteção à família, à infância, à
maternidade, adolescência e aos idosos dos membros da comunidade e
adjacências, sempre em promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social.

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 101/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 183/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 103/2018, de autoria do Senhor Deputado

Levi Pontes, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Recreativa Tiradentes, com sede e foro em Chapadinha, 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 proporcionar aos associados e
seus dependentes, atividades culturais  e desportivas, proporcionar
maior integração  e convívio entre as famílias dos associados; a pratica
de esportes em todas as modalidades ; proporcionar atividades
assistenciais às famílias , diretamente ou através de entidades
filantrópicas.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 103/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 184/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 104/2018, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que “Institui o Dia Estadual dos Blocos
Tradicionais, a ser celebrado, anualmente, no dia 04 de setembro”.

Segundo a Justificativa, o presente Projeto de Lei visa promover
o acervo cultural de nosso Estado com a criação do Dia Estadual dos
Blocos Tradicionais. São estes Blocos que trazem a batida do tambor,
tradicional de nossa cultura, a música maranhense, em especial nos
períodos comemorativos como Carnaval e São João.

Justifica, ainda, que tais festejos são grandes vetores da cultura
popular no Estado do Maranhão, tais manifestações populares
representa cultura, turismo, geração de emprego e renda. De tal forma,
nada mais acertado que instituir o dia 04 de setembro como data para
comemorar essa importante faceta da cultura maranhense.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legalidade do Projeto de Lei nº 104/2018, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 104/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 185/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que Concede

o Título de Cidadão Maranhense ao Tenente-Coronel Marcus Vinicius
Soares Guimarães de Oliveira, natural da cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

 Justifica o autor, que o presente Projeto de Resolução
Legislativa vem reconhecer o importante trabalho que o Tenente-
Coronel Marcus Vinicius Soares Guimarães de Oliveira, natural da
cidade de Rio de Janeiro, vem desenvolvendo em prol da sociedade
maranhense. Foi escolhido para comandar o 24º Batalhão de Infantaria
Leve (24º BIL), em São Luís, pelos próximos dois anos, o tenente-
coronel Marcos Vinícius Soares Guimarães de Oliveira é praticamente
um maranhense, apesar de nascido na cidade do Rio de Janeiro. A
ligação do militar com o estado vem da infância, quando decidiu
seguir carreira no Exército Brasileiro por influência do seu pai que
também serviu na unidade. Como sua família também tem laços fortes
com o Maranhão, ele não esconde a alegria de poder voltar para cá.
A primeira vez que o tenente-coronel Marcos Vinícius esteve no
Maranhão foi no período de 1977 a 1979, quando seu pai, à época
tenente Ronilson – hoje, ele é coronel do Exército – serviu no 24º
Batalhão de Caçadores (24º BC), hoje 24º Batalhão de Infantaria
Leve (24º BIL), em São Luís. Foi como se o destino já tivesse escrito
a história do militar com o batalhão. O pai do hoje tenente-coronel
Marcos Vinícius chegou a São Luís no segundo semestre do ano de
1977 e, por isso, não conseguiu matricular o filho na escola e o semestre
livre foi preenchido com inúmeras visitas ao batalhão. Na sala do
comandante, há até uma foto dele aos 7 anos nas dependências do
então 24º BC. Em 1979, o pai foi movido para outra unidade militar e
Marcos Vinícius sempre acompanhou de perto a carreira militar do
pai, o que acabou despertando nele o desejo de também servir às
Forças Armadas. Marcos Vinícius acabou se formando na Academia
Militar e, também serviu como tenente no 24º Batalhão de Caçadores,
em São Luís, de 1995 a 1997. Neste período, por causa das diversas
missões que desenvolveu no Maranhão, o militar consolidou sua
ligação com o estado. Conheceu o interior do Maranhão nesta época,
participou de muitas missões no estado. Foram muitos exercícios
operacionais em cidades como São Mateus e Cururupu, além das
viagens por Caxias, Bacabal e Chapadinha. Das diversas missões,
um mais afinco. Foi um treinamento do Estágio Básico do Combatente
em Selva, que é feito por todos os soldados que entram nas unidades
militares do Comando Militar do Norte e do Comando Militar da
Amazônia. Mudou-se para Taubaté, interior de São Paulo, onde fez
curso para piloto de aeronave, em 1998. Foi na cidade paulista que
ele passou a maior parte da sua carreira militar, servindo o Comando
de Aviação do Exército até o começo de 2016. Neste período, ele afastou-
se por duas vezes. A primeira em 2002, quando fez curso na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais. A segunda, entre 2012 e 2013, quando
foi para o Rio de Janeiro, sua cidade natal, para fazer a Escola de
Comando de Estado Maior do Exército. Escolha por São Luís Feito
este último curso, ele estava apto a concorrer ao comando de umas
das unidades militares do Exército Brasileiro e sua primeira opção foi
o 24º BIL, não apenas pela memória afetiva, mas é que mesmo morando
em Taubaté por quase 20 anos ele vinha constantemente em São Luís.
Com Izabella Palácio Fernandes de Oliveira, o tenente-coronel Marcos
Vinícius, que tem 45 anos, tem duas filhas, Marcella, 11 anos, e Alice,
de 3 meses. Ele assumiu o comando do 24º BIL dia 6 de janeiro, vindo
do Comando Militar da Amazônia, onde serviu como oficial de logística
do Centro de Operações.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 031/2018, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 031/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 186  /2018

RELATÓRIO:
Trata-se na análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei  nº 102/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Altera a Lei nº 8.326, de 15 de dezembro de 2005, que
dispõe sobre a concessão de pensão especial em cumprimento ao
acordo celebrado no âmbito da Organização dos Estados Americanos
às famílias de vítimas dos crimes especificados, e dá outras
providências.”

O Projeto de Lei, em epígrafe, está adequando o valor da pensão
especial e estabelecendo o reajuste anual no mesmo índice ao do salário
mínimo, bem como transformando a pensão em vitalícia.

Convém relatar, que em 2001, o Centro de Defesa Pe. Marcos
Passerini juntamente com o Centro de Justiça Global ingressaram com
uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos órgão
da OEA (Organização dos Estados Americanos) denunciando o Estado
Brasileiro por violar os direitos consagrados na Convenção
Interamericana de Direitos Humanos.

Esclarece a Mensagem Governamental, que por meio da referida
Norma (Lei nº 8.326, de 15 de dezembro de 2005), foi autorizada a
concessão de pensão especial mensal às famílias das vítimas do caso
dos “MENINOS EMASCULADOS DO MARANHÃO”, em
cumprimento ao Acordo de Dissolução Amistosa, celebrado, entre a
República Federativa do Brasil, a Justiça Global e a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos – OEA.

Com base no acordo firmado e no art. 37, § 6º, da CF/88, foi
aprovada a Lei nº 8.326, de 15 de dezembro de 2005, que “Dispõe
sobre a concessão de pensão especial em cumprimento ao acordo
celebrado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, às
famílias de vítimas dos crimes especificados, e dá outras providências”.

  O Estado do Maranhão assumiu a responsabilidade objetiva
pois a omissão dos seus agentes gerou dano para as famílias das vítimas

que está sendo ressarcido por meio da pensão especial, cumprindo
com o que estabelece a Carta Magna Federal. Neste sentido, a
manifestação doo Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental
ARE 655.277 ED, in verbis:

“A omissão do poder público, quando lesiva aos direitos
de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil
objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos
primários que lhe determinam a obrigação de indenizar
os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam
causado a terceiros. [ARE 655.277 ED, rel. min. Celso de
Mello, j. 24-4-2012, 2ª T, DJE de 12-6-2012.]”

O presente Projeto de Lei visa corrigir a defasagem do valor da
pensão adequando-a ao salário mínimo e transformando o prazo de
duração de 15 (quinze) anos para vitalício. Sendo assim, não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no Projeto
em análise.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

102/2018, estando apto a adentrar no ordenamento jurídico.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 102/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 29 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER N.º 187/2018

 RELATÓRIO:
Trata-se de Moção nº 006/2018, de autoria do Senhor Deputado

Levi Pontes, que propõe que seja encaminhada Mensagem de Pesar
pelo falecimento de Vanderley de Jesus Almeida Araújo, ocorrido em
07 de maio do ano em curso.

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).

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa
claro que em tais situações a proposição deve ser um “requerimento
sujeito à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida
a Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento
que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente
declarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou
altas personalidades”

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos
do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da presente

Proposição, na forma de Requerimento sujeito à deliberação da Mesa
Diretora.
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É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposição (Moção nº 006/2018), de autoria do
Senhor Deputado Levi Pontes, nos termos do voto do relator.

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

em 29 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 188 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 267/2017,

de autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que
Institui o Polo Maranhense de fortalecimento da Cadeia Produtiva do
Abacaxi, nos Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Através da Mensagem Governamental nº 036/2018, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts. 43,
V, e 47, “caput”, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o referido
projeto, destacando nas razões do veto “em que pese a importância da
propositura, no tocante às competências elencadas no Art. 3º, há colisão
frontal com a Constituição Estadual, no momento em que acresce novas
atribuições ao Poder Executivo Estadual, padece o dispositivo ora vetado,
de vício formal de inconstitucionalidade, visto que colide frontalmente
com as disposições incertas no inciso V, do Art.43, da Constituição Estadual,
comprometendo, desse modo, sua forma.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa
Legislativa, nos termos do que estabelece o art.47, § 1º, da Constituição
Estadual.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da propositura de lei. Sendo assim, as
razões do veto governamental são convincentes, uma vez que a matéria
tratada no dispositivo, ora vetado, padece de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei nº 267/2017, por inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos dispositivos
do Projeto de Lei nº 267/2017, nos termos do voto do relator.

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

em 29 de maio de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Marco Aurélio
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 189  /2018

RELATÓRIO:
Trata-se na análise do veto total aposto ao Projeto de Lei 049/

2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços
de telefonia, de Tv a cabo, cartão de crédito e similares manterem em suas
páginas na internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar a

suspensão ou cancelamento do contrato de prestação de serviço via
internet.”

O Projeto de Lei prevê  a obrigação das empresas prestadoras de
serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares a
manterem em suas páginas na internet link próprio que possibilite ao
consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de
prestação de serviço via internet  e o link deverá estar em local visível, de
fácil acesso e em destaque, sob pena de multa.

Nas razões do Veto, o Excelentíssimo Senhor Governador
argumenta que o Projeto de Lei padece de inconstitucionalidade formal
por violar a competência privativa da União prevista no art. 22, I e IV da
CF/88.

Em apertada síntese, é o relatório.
De acordo com o art. 47 da Constituição Estadual, o Projeto de lei

aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se o
Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente
da Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como
fundamento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse
público, podendo ser total ou parcial.

No caso em tela, o chefe do Poder Executivo vetou com o
fundamento que viola a competência privativa da União sobre
telecomunicações e direito civil, mas na verdade o Projeto padece de
inconstitucionalidade formal por outro motivo que explanaremos
abaixo:

Se faz necessário dizer, que no caso em comento não está tratando
de relações contratuais e nem criando normas que regulam os
serviços das empresas de telefonia, tv a cabo e cartão de crédito,
está na verdade criando um mecanismo que visa facilitar a vida
do consumidor quando do cancelamento dos serviços, estando
assim inserida nas normas de defesa consumidor.

No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes federados
União, Estados e Municípios e devido a descentralização política há
necessidade de delimitação das competências materiais e legislativas que
chamamos de repartições verticais das competências previstas nos art.18
a 32 da Constituição Federal.

Na repartição vertical, dentre as competências legislativas há a
competência concorrente, onde cabe a União a edição de normas gerais
e aos Estados as normas suplementares (§§ 1º e 2º do art. 24 da CF). Neste
contexto, vale aqui citar o Acordão da ADI 3.098 tendo como relator mim.
Carlos Velloso, vejamos:

“O art. 24 da CF compreende competência estadual
concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º)
e competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, §
3º). Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas
gerais (art. 24, § 1º), poderão os Estados e o DF, no uso da
competência suplementar, preencher os vazios da lei federal
de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades
locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados
e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a
competência legislativa plena ‘para atender a suas
peculiaridades’ (art. 24, § 3º).  Sobrevindo a lei federal de normas
gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário (art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 31/8/2001, do Estado
de São Paulo foi além da competência estadual concorrente
não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a
Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º.”
(ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10/03/06)”  O grifo é
nosso.
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A Magna Carta Federal, no seu art. 24, incisos V, determina que

compete concorrentemente a União, ao Estado e ao Distrito Federal
legislar sobre produção e consumo, in verbis:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
V - produção e consumo”

Com efeito, a norma geral editada pela União é a Lei 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), cabendo aos
estados tão somente suplementar a legislação federal levando em
consideração às características locais, as suas singularidades com objetivo
de preencher os vazios da referida lei.

Sucede que os sites das empresas de telefonia, TV à cabo e cartões
de crédito é nacional, não havendo um site específico para cada estado,
devendo haver um tratamento uniforme para todo o país, então do Projeto
analisado está tratando de norma geral e não específica, padecendo assim
de inconstitucionalidade formal.

Neste raciocínio, destacamos a decisão do Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 3.668:

“Lei 3.706/2006 do Distrito Federal, que dispõe sobre “a
afixação de tabela relativa a taxas de juros e de rendimentos de
aplicações financeiras pelas instituições bancárias e de crédito”.
Usurpação da competência privativa da União para fixar
normas gerais relativas às relações de consumo (CF, art.
24, V, §1º).” ADI 3.668, rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-9-
2007, P, DJ de 19-12-2007.

Sendo assim, o veto total tem procedência pois o Projeto de Lei
viola a competência da União para tratar de norma geral sobre relações de
consumo e em consequência viola também o princípio federativo.

Do exposto, opinamos pela procedência do Veto Total ao Projeto
de Lei nº 049/2017.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 049/2017, 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 049/2017, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos
Senhores Deputados César Pires e Eduardo Braide.

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

em 29 de maio de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Marco Aurélio
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide- voto contra

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 538/2018
DE 29 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre destinação de espaço físico nas
dependências da Assembleia Legislativa para
realização de evento cultural e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 11 do Regimento Interno e,

Considerando as festividades juninas, de arraigado cunho cultural
e apego da coletividade maranhense;

Considerando ser dever de o Estado apoiar e incentivar a
valorização e a difusão das manifestações culturais – art. 215 da CF/881;

Considerando, ainda, a norma contida no parágrafo único do art.
3032 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a instalação de arraial junino na área externa
desta Casa Legislativa, no período de 14 a 16 de junho do corrente ano,
com horário de funcionamento a ser estabelecido, objetivando difundir a
cultura maranhense aos servidores da Assembleia Legislativa, seus familiares
e amigos, por ocasião dos festejos juninos.

Art. 2º. Autorizar, ainda, a cessão de espaço para construção de
barracas de palha a serem gerenciadas por entidades civis organizadas, sem
fins lucrativos, em número de quatro, indicadas pelo GEDEMA, para
venda de comidas típicas e bebidas correlacionadas aos festejos juninos.

Parágrafo Único A renda auferida pelas vendas efetuadas será
revertida em prol da entidade gerenciadora da instalação.

Art. 3º. Determinar à Casa Militar que adote as medidas preventivas
quanto à integridade patrimonial da Assembleia Legislativa.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado FÁBIO

MACEDO - 1º Vice-Presidente. Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO - 2º Vice-Presidente. Deputado ADRIANO
SARNEY - 3º Vice-Presidente. Deputado LEVI PONTES - 4º Vice-
Presidente. Deputado RICARDO RIOS - 1º Secretário. Deputado ZÉ
INÁCIO - 3º Secretário.

1 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.

2 Art. 303... Parágrafo Único. A Assembleia Legislativa destinará
espaço físico para realização de eventos promovidos por entidades da
sociedade civil e outros de iniciativa de partido político, não compreendidos
no caput deste artigo.

P O R T A R I A     Nº. 540/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 2511/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER a servidora KAROLLINNY SOUSA
FIGUEIREDO FERREIRA, Assistente Técnico Legislativo, matrícula
nº 1412733 deste Poder, adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) para atendimento das    necessidades de aquisição de materiais
de consumo ou prestação de serviços eventuais e não programados de
responsabilidade da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional, nos
termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 7º da Resolução
Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28
de maio de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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