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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/06/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28.06.2017

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 234/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 033/
2017), QUE ALTERA A LEI Nº 10.043, DE 07 DE ABRIL DE 2014,
QUE APROVA O PLANO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I, § 4º DO
ART. 5º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 235/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 043/
2017), QUE ALTERA A LEI Nº 9.752, DE 10 DE JANEIRO DE 2013,
QUE DISPÕE SOBRE VEDAÇÕES À FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO,
QUE ATUALIZEM A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVOS
NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. - COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I, § 4º DO
ART. 5º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 475/17)

3. PROJETO DE LEI Nº 161/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE ALTERA A LEI Nº 10.302/
15, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.  - COM PARECER
VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 479/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES A HANS JOSEPH NINA HÖNH,
QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETOR DE COMPETIÇÕES DA
FEDERAÇÃO MARANHENSE DE FUTEBOL (FMF).

5. REQUERIMENTO Nº 480/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS

MUNICÍPIOS CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE
REQUERIMENTO, PELA PASSAGEM DOS SEUS ANIVERSÁRIOS
COMPLETADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AOS
EXCELENTÍSSIMOS PREFEITOS MUNICIPAIS, BEM COMO AOS
PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES DOS
ALUDIDOS MUNICÍPIOS.

6. REQUERIMENTO Nº 481/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA PELA PASSAGEM DE SEU
74º (SEPTUAGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS
NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. REQUER, TAMBÉM,
QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENHOR
JURAN CARVALHO DE SOUSA E AO PRESIDENTE DA CÂMARA
DE VEREADORES.

7. REQUERIMENTO Nº 484/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO VOTO DE APLAUSO AO
SENHOR VALDSON GATINHO, SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO MARANHÃO, MATRÍCULA 2543700/2014, LOTADO NA 2ª
USC-COROADINHO, QUE NO DIA 27 DE MAIO DE 2017, SALVOU
A VIDA DA PARTURIENTE BEATRIZ GOMES XAVIER E SEU
FILHO BRYAN PHELLIPE, VISTO QUE A MESMA TEVE SEU
PARTO IMPROVISADO EM SUA RESIDÊNCIA E SEU FILHO COM
CORDÃO UMBILICAL ENLAÇADO EM SEU PESCOÇO, SENDO
QUE A PRESTEZA DO SOLDADO ACIMA, CONJUNTAMENTE
COM O SOLDADO CAMARGO, ATENDERAM MÃE E FILHO,
APLICARAM OS PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS
E TRANSPORTARAM AMBOS À REDE DE ATENDIMENTO DE
SAÚDE. REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
COMANDANTE DA 2ª USC-COROADINHO, AOS
EXCELENTÍSSIMOS SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO, PARA QUE O ATO SEJA REGISTRADO NO
HISTÓRICO DA CORPORAÇÃO.

8. REQUERIMENTO Nº 485/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 166/2017, DE SUA
AUTORIA.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 482/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO A EXCELENTÍSSIMA
SENHORA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CYNTHIA
CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA, PARA QUE A SECRETARIA
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN APRESENTE AS
JUSTIFICATIVAS QUE MOTIVARAM A REALIZAÇÃO DO CORTE
NO ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
MARANHÃO, QUE RESULTOU EM UMA SUPRESSÃO NA
ORDEM DE R$ 8.800.000,00 (OITO MILHÕES E OITOCENTOS
MIL REAIS), QUE AGRAVA AINDA MAIS A SITUAÇÃO PRECÁRIA
EM QUE SE ENCONTRA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO
DO MARANHÃO.

10. REQUERIMENTO Nº 483/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA DO DIA 08/06 DO CORRENTE ANO, UMA VEZ QUE
ESTEVE EM FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DESTE PODER
PARTICIPANDO DA 21ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS
LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS – UNALE.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 28/06/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 166/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão o dia de São Marçal, comemorado em São Luís.

2. PROJETO DE LEI Nº 167/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Associação Folclórica
e Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 163/17, de autoria do Senhor Deputado

Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a Associação de
ex-pastores do Maranhão – AEXPAM.

2. PROJETO DE LEI Nº 164/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que regulamenta a colocação de placas informativas
em todos os shows públicos realizados pelos Municípios e Governo do
Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 165/17, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que dispõe sobre a proibição do corte de energia elétrica às
sextas-feiras e vésperas de feriados.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 162/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão o dia 2 de junho como o Dia da Comunidade Italiana no
Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 27/06/17.

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

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

Marco Aurélio.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO  (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 166 / 17

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão o dia de São Marçal comemorado em São
Luís.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Estado
do Maranhão o Dia de São Marçal, a ser realizado anualmente a 30 de
junho, no município de São Luís.

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

JUSTIFICATIVA

Esta proposta tem como objetivo incluir no calendário oficial de
eventos do Estado do Maranhão, o Dia de São Marçal, realizado anualmente
no dia 30 de junho.

São Marçal é o padroeiro e protetor dos bombeiros, também
conhecido como São Marcial de Limoges.

No Maranhão, São Marçal encontra-se diretamente relacionado
com os festejos juninos. Em São Luís, por exemplo, o tradicional encontro
de bois de matraca já é realizado há 90 anos no dia dedicado ao Santo.

Dessa maneira, contamos uma vez mais com o indispensável apoio
de nossos nobres pares para a aprovação desta propositura.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2017. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 167 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação
Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri, entidade civil com sede e
foro na cidade de São Luís do Estado do Maranhão.

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

em São Luís (MA), 27 de junho de 2017. - Eduardo Braide - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 479 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações a Hans Joseph Nina Hönh, que assumiu o cargo de diretor
de competições da Federação Maranhense de Futebol (FMF).

Este é um momento de grande importância para o futebol
maranhense, uma vez que Hans Nina que tem competência para
desempenhar um excelente trabalho na diretoria da FMF.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 26 DE JUNHO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

REQUERIMENTO Nº 480 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações as populações do município constantes no Anexo I do
presente requerimento, pela passagem dos seus aniversários completados
no mês de Junho do corrente ano.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência aos
Excelentíssimos Prefeitos Municipais, bem como aos Presidentes da Câmara
de Vereadores dos aludidos municípios.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 26 de junho de 2017 - JÚNIOR VERDE -
DEPUTADO ESTADUAL - PRB .

ANEXO I

Dia 27 - Aniversário de Arari           Prefeito Djalma Melo Machado
153 ANOS

Dia 27 - Aniversário de Esperantinopolis
63 ANOS        Prefeito Aluisio Carneiro Filho

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

REQUERIMENTO Nº 481 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de PRESIDENTE DUTRA,
pela passagem de seu 74º (septuagésimo quarto) aniversário, completados
no dia 28 de junho no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Juran Carvalho de Sousa e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 26 de junho de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

REQUERIMENTO Nº 482 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora
Secretária de Planejamento, Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima, para
que a Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN apresente as
justificativas que motivaram a realização do corte no orçamento da
Universidade Estadual do Maranhão, que resultou em uma supressão na
ordem de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), e que
agrava ainda mais a situação precária em que se encontra a educação superior
no Estado do Maranhão

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 22 de junho de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

REQUERIMENTO Nº 483 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência na Sessão Plenária do dia 08/06 do
corrente ano, uma vez que estive em Foz do Iguaçu, a serviço deste Poder
participando da 21º Conferencia Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estaduais - UNALE.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de junho de 2017, em
São Luís. - “É de luta, é da terra” - Deputado ZÉ INÁCIO  - Deputada
Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

REQUERIMENTO Nº 484 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 163, inciso VIII, do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o plenário, seja encaminhado
VOTO DE APLAUSO ao Sr. VALDSON GATINHO, Soldado da Polícia
Militar do Maranhão, Matrícula 2543700/2014, lotado na 2ª USC-
COROADINHO, que no dia 27 de maio de 2017, salvou a vida da
parturiente Beatriz Gomes Xavier e seu filho Bryan Phellipe, visto que a
mesma teve seu parto improvisado em sua residência e seu filho com
cordão umbilical enlaçado em seu pescoço, sendo que a presteza do soldado
acima, conjuntamente com o Soldado Camargo, atenderam mãe e filho,
aplicaram os procedimentos de primeiros socorros, e transportaram ambos
a rede de atendimento de saúde.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Comandante da 2ª USC-COROADINHO, aos Excelentíssimos Secretário
de Segurança Pública e ao Comandante Geral da Policia Militar do
Maranhão, para que o ato seja registrado no histórico da Corporação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

REQUERIMENTO Nº 485 / 17

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 realizar-se logo após a presente sessão,
o Projeto de Lei nº 166/2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE JUNHO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.06.17
EM: 27.06.17

INDICAÇÃO Nº 788 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora
Secretária de Planejamento, Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima, para
que a Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN adote as
providências legais e administrativas no sentido de rever e reformular o
remanejamento do orçamento da Universidade Estadual do Maranhão -
UEMA, que resultou em uma supressão na ordem de R$ 8.800.000,00
(oito milhões e oitocentos mil reais), e que agrava ainda mais a situação
precária em que se encontra a educação superior no Estado do Maranhão

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 22 de junho de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 790 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos
Lula, solicitando, em caráter de urgência, a inauguração do Hospital Estadual
Vereador João Antônio Santos, no município de Alto Alegre do Pindaré/
MA.

O município de Alto Alegre do Pindaré, localizado a 351Km
(trezentos e cinquenta e um quilômetros) de distância da Capital São Luís,
possui uma grande deficiência quanto à saúde fornecida a sua população.

A despeito da existência de toda a estruturação necessária para o
funcionamento do hospital estadual - contando com 50 leitos de Serviços
de Pronto Atendimento (SPA), sala de parto, de raios-X, pediatria e exames
laboratoriais, além de clínica médica –, o referido hospital está há
aproximadamente mais de 1 (um) ano aguardando ser entregue para
atendimento da municipalidade, razão pela qual se encontra, atualmente,
abandonado, padecendo da realização de reparos e sem equipamentos
disponíveis.

Vale ressaltar que a população do aludido município, conta com
aproximadamente 31.303 pessoas (Censo 2016), encontra-se à mercê de
um atendimento à saúde satisfatório e adequado que satisfaça a demanda
apresentada, capaz de ser sanada através da inauguração do referido hospital,
visto que, em casos emergenciais, é necessário o deslocamento para os
municípios próximos.

É sabido que à vida é o bem mais valioso e importante de todo ser
humano. E para que todos possam usufruir de uma melhor qualidade de
vida, é indispensável que tenham acesso irrestrito à saúde. Entretanto, é
imprescindível que este direito seja usufruído de forma digna.

Nesse sentido, buscando contribuir para a efetividade do direito
social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, solicitamos a inauguração
do Hospital Estadual de Alto Alegre do Pindaré, para o melhor atendimento
da população daquela região, que clamam por um atendimento de mais
qualidade, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 27 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 791 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício a Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, Secretário de Estado
de Segurança Pública, o Sr. Jefferson Portela, CMT Geral da Polícia
Militar do Maranhão, o Sr. José Frederico Pereira, e Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o Sr. Célio
Roberto, para que adote as medidas legais e administrativas necessárias
para a adoção como Plano de Governo do Estado, do projeto “Bombeiros
Mirins”, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, como mecanismo
de incentivo à segurança e  de formação cidadã das crianças e adolescentes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, além das suas
atividades que lhe são inerentes, também desenvolve competências que
ressaltam o compromisso com a responsabilidade social, dentre as quais,
destaca-se o projeto social dos Bombeiros Mirins.

Este projeto, que teve início em 1997 em São Luís, ganhou
repercussão e se expandiu para outros bairros da capital, atendendo a
crianças e adolescentes em situação vulnerável, proporcionando
treinamentos que oferecem diretrizes para calcar na educação o respeito, a
disciplina, a ética e os valores morais, contribuindo assim, para o melhor
aproveitamento do tempo ocioso daqueles que se encontram desassistidos.

Já bastante difundido, e ampliando ainda mais o campo de atuação,
o Projeto passou a abarcar também outros municípios, atendendo ao longo
dos 19 anos de existência, mais de 71. 420 crianças e adolescentes em todo
o Maranhão.

Com essa premissa, o Projeto tem como escopo reunir crianças e
adolescentes em risco social, ajudando-lhes no trato e entendimento da
sociedade, apresentando como principais aliados na redução dos riscos à
vida e ao patrimônio, a prevenção e a educação, assegurando a absoluta
prioridade na efetivação desses direitos fundamentais.

Assim, considerando a relevância social, alicerçada através do
delineamento ético e moral, do reforço escolar e da visão holística da
sociedade, é que se justifica a presente indicação, solicitando para tanto, o
fortalecimento do projeto através da adoção como plano de governo, para
a manutenção e desenvolvimento de suas atividades, visando atingir os
objetivos propostos.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 27 de junho de 2017– JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 792 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de Serrano,
a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de junho de 2017. -

Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 793 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de Santa
Inês, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 794 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de
Bacabal, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 795 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de
Primeira Cruz, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 796 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de Santa
Luzia do Paruá, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 797 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de Timon,
a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 798 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
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presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de
Matinha, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 799 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de Viana,
a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 800 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de
Peritoró, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 801 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de São
José de Ribamar, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  802 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Município de Raposa,
a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido,
Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
todos que nos ouvem e nos assistem pela TV e Rádio Assembleia, plenário,
recentemente, em minhas andanças, em algumas regiões do Maranhão,
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tentando conversar, dialogar com a população, a gente tem visto e tem se
deparado com alguns problemas críticos que o cotidiano tem deixado a
população do Maranhão entristecida, um destes, eu estive em Governador
Archer, recentemente e alertado pela liderança do ex-prefeito, doutor
Messias e o presidente da Câmara, me alertaram, o vereador João Luís me
alertou sobre a questão da trafegabilidade na MA-026 no trecho que liga
Triângulo, povoado de Dom Pedro até quilômetro 17, que é povoado de
Codó. Essa era uma estrada que nos anos 80 foi feita e criou uma perspectiva
muito grande naquela região, uma região que tem uma vocação muito
grande para agropecuária e que também tem se destacado na produção de
grãos, na produção agrícola de pequenas comunidades, associação, produção
da mandioca, do arroz, das hortaliças e boa parte dela gerando renda e
gerando empregos àquelas comunidades dos municípios que trafegavam
por aquele pedaço de estrada, como dizem os moradores da região. E é um
pedaço porque basicamente são 60 km que encurtam a ligação entre a
região Central do Maranhão e a região dos Cocais. Eu conversei com
alguns produtores rurais, com alguns trabalhadores da região e eles me
alertaram da necessidade de que o governo entendesse que essa é uma
estrada que pode e deve no futuro gerar muito mais emprego e renda, haja
vista que também aquela região hoje é uma região produtora de gás, nós
estamos falando da região de Santo Antônio dos Lopes, de Capinzal, de
Governador Archer, de Gonçalves Dias, de Dom Pedro e que além da
reserva me falaram que lá a produção existe de gipsita que naquela região
ainda tem grandes reservas desse material e além do gás, aqui da produção
agropecuária que existe naquela região. Eu vi, peguei um relato do ex-
prefeito e do vereador que me disseram que várias e várias comunidades se
instalaram ao longo desse trecho da MA-026 e ficaram ultimamente
esquecidas por conta da falta de manutenção da estrada. Eu entendo que o
Maranhão pode se desenvolver muito, ontem estive aqui falando da questão
da BR-135, se nós não fizermos urgente um Plano Rodoviário que possa
melhorar o escoamento da produção no Estado do Maranhão, produção
essa dos grandes produtores de grãos, mas também dos pequenos
produtores, nós estamos piorando e muito a produção do Maranhão,
porque muito dos empresários têm me procurado, e ontem eu relatei a
questão do BB Mendes aqui, um empresário da região do Itapecuru, que
já tem procurado o Ceará e outros Estados para aumentar a produção e
baratear os seus custos. Eu faço este alerta porque o Presidente da Câmara
de Governador Archer, o vereador João Luís, e o ex-prefeito Messias me
alertaram que essa estrada, uma vez melhorada, pavimentada, serviria e
muito para a região como uma via de acesso paralela para que se possa
desafogar o trecho que é feito usualmente pelas grandes carretas que vêm
da região de Balsas. Portanto, eu vou entrar com um pedido, uma indicação
ao secretário Clayton Noleto para que ele faça uma gestão junto ao
governador Flávio Dino para que essa recuperação seja feita o mais urgente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu queria ler inicialmente a Mensagem da
Bíblia aqui, pastor. “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas
humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um
cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos
outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus (Filipenses 02:
03,05)”. Mensagem muito forte para esse início da manhã. Senhor
Presidente, eu queria me reportar mais uma vez à questão do reajuste da
tarifa da conta de energia elétrica no Estado do Maranhão, uma proposta
apresentada pela CEMAR que está sendo examinada pela ANEEL, e que
vai a discussão pública em audiência, inclusive uma audiência já marcada
nesta Casa para data de amanhã, às 14h, que será presidida pelo deputado
Fábio Braga, a quem eu cumprimento, desde já, mas que também tem o
esforço de vários parlamentares que já se engajaram nessa luta, aqui na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Consideramos que esse
aumento é uma violência brutal contra o povo maranhense, porque não se
trata de um incremento qualquer, são 21% de aumento na conta de energia,
atingindo não apenas os estabelecimentos residenciais, mas também os

estabelecimentos empresariais. De maneira que, mas do que nunca esta
Casa está conclamada ao unir seus esforços para que a gente possa evitar
essa decisão trágica, a meu ver, para economia do Estado no momento
difícil que a gente enfrenta na economia brasileira e que é de conhecimento
de todos. Alguns aqui tentam reduzir o debate, tentam associar esse debate
com a discussão do ICMS, nada tem a ver, há uma disparidade entre as
duas coisas, e seria muito mais adequado, se realmente querem unir os
esforços, que a gente pudesse focalizar a nossa discussão no reajuste da
CEMAR. Eu gostaria que houvesse o mesmo alvoroço que houve quando
o Governo propôs o ajustamento da alíquota, não foi da tarifa, da alíquota
que impactou em 1% ou 2% na tarifa, houvesse agora, que a mídia
oposicionista reagisse do mesmo modo. E eu não vi até agora. Há um
silêncio sepulcral em relação a esta proposição. Mas o Governo do Estado
está agindo. O Procon abriu investigação. Eu quero cumprimentar o
Presidente do Procon, Duarte Júnior, pela iniciativa de abrir uma
investigação em relação a esse reajustamento. E o Governo Flávio Dino se
posicionando claramente em relação a essa questão. É uma postura de
quem protege os interesses do Estado do Maranhão. E é isso o que nós
esperamos. Portanto, mais do que nunca, nós estamos sendo conclamados
a unir os nossos esforços para barrar uma medida extremamente prejudicial
ao Estado do Maranhão. E eu espero que na audiência compareça a ANEEL,
compareça a CEMAR e que possam dar as explicações, porque até agora
nós queremos entender o motivo. Tem que haver alguma justificativa
plausível, porque até agora não foi apresentada. O lucro da CEMAR é
ascendente, não há dificuldade na empresa. Então por que penalizar o
povo maranhense com o reajustamento tão severo quanto esse na casa dos
20%? É realmente algo que precisa pelo menos ser explicado. Mas até
agora não vi explicação nenhuma. Nenhuma! Portanto, nós queremos que
haja este alinhamento. Nós queremos que haja uma ampla mobilização que
esta Casa, em nome do povo maranhense, possa se unir em torno desta
questão e que com a nossa força, com a força do Governo do Estado, a
gente consiga barrar esta medida extremamente prejudicial ao povo
maranhense. Eu acredito nisso, na nossa capacidade e é para isso que eu
acho que nós precisamos aqui ter esse momento realmente de reflexão, de
debates, audiência pública amanhã é importante, eu espero que muitos
colegas aqui compareçam e que a gente possa realmente demonstrar a força
da Assembleia Legislativa, da Casa do Povo em razão de uma causa que
realmente é justa e que realmente é necessária a gente enfrentar, superar e
vencer, este é o nosso propósito e que Deus abençoe a nossa luta. Muito
obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria,
amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu estou com um requerimento que pretendo dar entrada nesta
Casa, após receber as assinaturas dos deputados que vou pedir as assinaturas
dos deputados e deputadas para que nós possamos uma forma de 1/3 dos
deputados, que equivale a 14 assinaturas, para dar entrada nesta Casa o
pedido de uma CPI. Quero ler aqui brevemente o requerimento e peço aqui
o apoio desta Casa, vou pedir o apoio  da imprensa,  vou pedir o apoio dos
desportistas, pedir apoio do povo do Maranhão, vou ler aqui brevemente
o requerimento  que já vou começar a colher as assinaturas: Senhor
Presidente,  na forma regimental, requeiro a V,. Exa. a criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) composta de sete membros
titulares,  sete membros suplentes para, no prazo de 120 dias, apurar
possíveis irregularidades cometidas pela Federação  Maranhense de Futebol
(FMF) tais como: recusa da denúncia do Cordino sobre irregularidade
quanto a presença do jogador do Sampaio considerando que a própria
Federação Maranhense de Futebol  confirmou esta  irregularidade,
paralisação por várias vezes do Campeonato Maranhense 2017 em
decorrência de recursos  judiciais  dos clubes,  exclusão do Santa Quitéria
do Campeonato Maranhense 2017 sem haver sido rebaixado,  desistido ou
cometido qualquer irregularidade, o afastamento do ex-diretor  Antônio
Henrique que em entrevista à Rádio Mirante confirmou a denúncia do
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Cordino e antecipou possíveis resultados  do julgamento,  esse julgamento
foi provavelmente antecipado pelo senhor Antônio Henrique, ex-diretor
da Federação Maranhense de Futebol, que já pediu demissão. E nós vamos
trabalhar para que se veja se tem alguma irregularidade. E o que nós queremos
é uma atenção especial nesse item principal, principalmente dos senhores
da imprensa que transmite o futebol, que ama o futebol maranhense, a
imprensa que tanto valoriza também o futebol maranhense: prestação de
contas dos recursos públicos recebidos pela entidade. Qual entidade? A
Federação Maranhense de Futebol. Só agora através de uma CPI, que é um
direito nosso, que é um direito obtido por esta Casa de Parlamentares, nós
possamos chegar e saber se tem realmente alguma irregularidade, algum
desvio ou se está tudo regularizado. O Campeonato Maranhense de
Futebol, no ano de 2017, Deputado Edivaldo Holanda, tem sido muito
criticado em rede nacional. Tem sido muito criticado em todo o País nas
redes sociais pela desorganização do campeonato mantido pela Federação
Maranhense de Futebol, por tudo o que vem acontecendo no futebol. O
adiamento de jogos, mudanças de localidades de jogos em pleno
campeonato, o campeonato em andamento e as coisas sendo mudada de
uma hora pra outra. E tudo por conta da desorganização, tudo por conta de
não entendimento dentro da Federação. E só esta Casa de Parlamentares,
esta Casa composta de senhoras deputadas, de senhores deputados, que
querem o bem do Maranhão em todas as esferas. Mas falando na esfera do
futebol, que era para nos orgulhar e para abrilhantar, hoje está nos
envergonhando de ver o Campeonato Maranhense ser criticado em nível
nacional. Não digo mais nem sendo criticado em nível estadual; ser criticado
em nível nacional. E nós iremos passar isso a limpo. Vou começar a obter
as assinaturas. Nós temos o prazo de 120 dias para colocar tudo em pratos
limpos. Se a federação está toda regularizada, está tudo ok, não tem nada
a temer, que aceite a CPI. A CPI vai ser criada e nós vamos chegar à
realidade, chegar ao finalmente, para saber se há irregularidade ou não. Não
estou falando só por conta do Cordino ou não. Porque, apesar do meu time
do coração, sou torcedor do Cordino, que é da minha cidade natal de Barra
do Corda, é um time do interior. Estou falando por todos os times do
interior, pelos times da capital, falando por todos os times do Estado do
Maranhão. Não só pelo Cordino, porque o Cordino vai jogar agora quinta-
feira próxima, dia 29, lá na cidade de Imperatriz contra o Sampaio Corrêa.
E de lá sairá o campeão maranhense de futebol de 2017. Mas o mais
importante dessa CPI, não é apurar o time de futebol e pode até ser, mas
o mais importante, objetivo principal é apurar a Federação Maranhense de
Futebol do Estado do Maranhão. Que vai ser passado a limpo pela primeira
vez no Maranhão. E o povo do Maranhão vai tomar conhecimento. Vamos
abrir as portas as janelas e abrir toda estrutura da Federação Maranhense
de Futebol do Estado do Maranhão através desta Casa, através de uma
CPI que nós vamos criar, uma comissão parlamentar de investigação para
saber se há irregularidades ou não na Federação Maranhense de Futebol do
Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente! Bom dia, colegas deputados,
deputadas. Bom dia, imprensa, galeria, a toda a população do Maranhão.
Ontem, Senhor Presidente, estivemos reunidos com o Secretário de
Segurança, senhor Jefferson Portela, no intuito de atendermos uma
reivindicação dos policiais que passaram no último concurso da Polícia
Militar e que são da região tocantina, especialmente da região de Açailândia,
da cidade de Açailândia, da regional, no sentido de fazer uma redistribuição
da lotação desses policiais. Cerca de 60 dias ou pouco mais de 60 dias, nós
fomos procurados por vários deles,  que são lá da região,   que passaram
nesse último concurso e que foram lotados em lugares muito distantes da
sua cidade de domicílio. E nós preocupados com essa situação acerca de 60
dias já estivemos conversando com o Secretário de Segurança para passar
toda essa situação     que envolve essas pessoas. Na oportunidade nós
pedimos ao Secretário de Segurança  que visse com carinho essa questão
dessa distribuição, que ao nosso ver foi uma distribuição feita para atender
questões momentâneas, mas que poderia haver uma melhora

posteriormente. Dando, priorizando essas pessoas de suas regiões nas
suas regiões, além do requisito de que a região tocantina, a região de Açailândia
necessita, porque tem um contingente ainda   abaixo do necessário para
combater a questão da criminalidade nessas respectivas regiões. E com
essa conversava que nós tivemos acerca de 60 dias,  nós obtivemos a
resposta do Secretário de Segurança, que tão logo novas turmas fossem
formadas e a questão dos candidatos sub judice fossem resolvidas, e houve
até uma audiência pública nesta Casa para tratar do assunto. E esse assunto
dos candidatos sub judice do último concurso da Polícia Militar já está
sendo resolvido pelo Governo do Estado. Com a lotação dessas pessoas,
aqueles que foram lotados em locais distantes de seus domicílios voltariam
para os seus domicílios de origem. E ontem fomos, tivemos essa conversa,
essa reunião com o Secretário de Segurança, o senhor Jefferson Portela, e
tivemos a grata notícia de que essas pessoas já estão retornando a suas
cidades. Exemplo é que algumas pessoas, alguns policiais de Imperatriz
que foram lotados em São Luís já retornaram à cidade de Imperatriz. E
deixamos o nosso pedido que atendam à segunda maior cidade agora, que
os próximos policiais a serem retornados sejam os policiais da cidade de
Açailândia, porque é a segunda cidade da Região Tocantina e é o segundo
maior polo da região. Portanto nós estamos atendendo essa reivindicação.
Fomos procurados por essas pessoas, pelos candidatos que passaram no
último concurso e fomos lá com o Secretário fazermos a nossa reivindicação,
e ontem tivemos a notícia de que essas pessoas já estão retornando. E tão
logo sejam lotados mais alguns candidatos que estão sendo gradativamente
lotados nessas cidades da Região Tocantina, as quais nós fizemos o pedido
estarão recebendo de volta seus candidatos, os seus policiais para que nós
possamos aumentar o contingente de policiais nessas cidades. Para ter um
exemplo, a cidade de Açailândia fez a formação de 101 policiais e ficaram,
em um primeiro momento, apenas 30, sendo que a necessidade é mais de
101. E por isso nos preocupamos com esse assunto, para que nós tenhamos
um maior número de policiais nas ruas, para que a gente possa ajudar dessa
forma no combate à criminalidade. Porque a criminalidade, com a crise que
nós estamos passando em nosso País, tende a aumentar. E um dos pontos
de combate à criminalidade é o aumento do contingente humano, para que
possamos dar resposta positiva para a sociedade com patrulhamento,
com a questão da prevenção dos crimes, que é o papel da Polícia Militar
por uma Polícia preventiva. Desta forma estamos cumprindo o nosso
papel enquanto parlamentar. Estamos cumprindo o nosso papel de ajudar
a solucionar esses problemas. Então às pessoas que nos procuraram, aos
candidatos, aos policiais que nos procuraram já trago essa boa notícia, que
se tranquilizem, porque, logo mais, enquanto novos policiais forem lotados,
a prioridade é para que os candidatos que tenham domicílio distante da
capital retornem, e os que fizeram esse pedido na Secretaria de Segurança
retornem para o seu domicílio de origem. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Permutando comigo, porque estou inscrito,
Deputado Zé Inácio, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz à
tribuna é para relatar, tratar de um fato ocorrido na semana passada com o
Presidente Temer em viagem à Europa, onde cometeu vários trocadilhos,
cometeu várias gafes que foram o assunto de maior repercussão nas redes
sociais no Brasil, principalmente no Twitter. Tudo começou desde a partida
de Temer, quando a própria assessoria de imprensa anunciou que ele
estava de partida para República Socialista Federativa Soviética da Rússia,
quando na verdade nós sabemos que desde 91 é chamada de Federação
Russa. E a intenção do presidente era buscar investimentos para o Brasil.
Mas, na ocasião, lá na Noruega, ele foi informado que seria reduzido pela
metade o repasse de dinheiro para o fundo de proteção Amazônica. Isso
fruto da política que ele tem adotado de ampliação e de desmatamento no
Brasil para atender os interesses, principalmente, da bancada ruralista. E
um dia após chegar à Noruega e esses cortes de investimentos serem
anunciados, tiveram vários manifestantes lá que o receberam com o “fora
Temer”. Parece que ele se confundiu de tal forma talvez entre Noruega,
Suécia, até por conta da distância de uma capital tanto Oslo como Estocolmo
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fica em torno de 500km um de distância para outro, ele se confundiu, que
na hora de chamar o rei da Noruega, ele chamou o rei da Suécia. Mas por
que eu estou trazendo ainda esse assunto da semana passada para hoje? É
que no final ele fez outra confusão, quando estava indo visitar o Legislativo
norueguês, ele disse que estava indo fazer uma visita ao Parlamento
brasileiro. Isso demonstra a confusão que está a cabeça do Temer, mesmo
na Europa ele não tira a cabeça do Parlamento brasileiro, porque já sabia
que na data de hoje, ou talvez até amanhã, ele seria denunciado pela
Procuradoria- Geral da República, e denunciado pela primeira vez na
história do nosso país, diga-se de passagem, denunciado por crime comum,
corrupção passiva. E o Ministério Público, em torno de 60 laudas, fez uma
denúncia muito bem fundamentada em que relata a relação do Temer com
o Joesley Batista e principalmente com Rodrigo Loures, o seu deputado
de confiança e que era assessor parlamentar e que houve uma negociação
de propina de 500 mil reais para comprar o silêncio de Eduardo Cunha
que, juntamente com o Temer, foi o capitão do golpe contra a ex-presidenta
Dilma, além de também negociar uma propina da ordem de 38 milhões
para tratar dos interesses da JBS. E o que nos chama atenção é que essa
denúncia se não fosse principalmente a classe política ter debatido de
ontem para hoje muito pouco se ouve falar nos meios de comunicação.
Não se ouve manifestação na rua pedindo que esta denúncia tenha o
desfecho que o Brasil precisa, que o Brasil mereça. Lembramos que na
época do impeachment da Presidenta Dilma várias manifestações
aconteceram nas ruas em todo o Brasil e hoje não acontece. Não é porque
a situação da economia no país melhorou. Não é isso. É exatamente porque
com a Presidenta Dilma ocorreu um golpe político e midiático e que a
grande imprensa convocou a população para ir às ruas e agora nós estamos
diante não de um crime de responsabilidade que não chegou nem sequer a
ser provado, que foi o caso das pedaladas fiscais, mas de uma denúncia
grave apresentada pelo chefe do Ministério Público Brasileiro, Procurador-
Geral da República que denuncia crime de corrupção e sem falar que ainda
há possibilidade e uma nova denúncia por obstrução de Justiça. Eu uso
esta tribuna não só para comentar este caso, mas para pedir principalmente
aos parlamentares maranhenses, principalmente aqueles que votaram contra
a democracia e contra o golpe, contra a Presidenta Dilma, que tenham a
mesma postura na votação dessa denúncia daqui a alguns dias no Congresso
Nacional, até porque se trata agora de um crime grave, de um crime comum,
que tem provas robustas, e nós, a sociedade brasileira, ela clama por
justiça, para que essa denúncia chegue até o final e o Congresso Nacional,
a Câmara dos Deputados, ela possa valer. E aí, depois do afastamento dos
180 dias, depois da condenação pelo Supremo que o Presidente da Câmara,
o Rodrigo Maia, ele em vez de convocar eleições indiretas, ele convoque
sim eleições diretas, articulada com toda a classe política em nível nacional,
porque o Brasil não suporta mais a continuidade desse golpe. E acho que
a solução para o país sair dessa crise econômica e política é eleições diretas
para Presidente do Brasil.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas,
galeria, aos amigos da imprensa, a TV Assembleia e a todos que nos
assistem pelo aplicativo do celular. Senhoras e senhores, Presidente, há
uns 20 dias, eu fiz uma audiência pública, Deputado Edivaldo Holanda,
sobre outorga d’água e sobre licença ambiental da Secretaria de Meio
Ambiente. Por quê? Porque existe um problema de Governo. O Governador
Flávio Dino, ele baixou um decreto no qual ele habilitava e ele autorizava
que os pequenos produtores tivessem e pudessem fazer, Deputado
Wellington, 50 mil metros quadrados para poder fazer outorga d’água,
criação de peixe e outros trabalhos de agricultura familiar. E no mesmo
período, Deputado Edivaldo Holanda, a Secretaria de Meio Ambiente
baixou uma portaria dizendo que 50 mil metros era muito, que menos de
03 mil metros seria o suficiente, ou seja, essa diferença que fez só com que
prejudicasse os pequenos agricultores. Deputado Edivaldo, eu recebi no
meu gabinete, depois dessa audiência pública... Veja só, Deputado, olha a
carta de um pequeno agricultor que me mandou e eu fiquei extremamente

triste. Mas eu disse que eu ia ler essa carta. Essa carta é de um pequeno
agricultor que me mandou por estar sendo prejudicado por esse impasse
entre Governo e Secretaria. E eu não acredito que o Secretário Marcelo
Coelho esteja envolvido, Deputado Othelino, Presidente, nessa falcatrua.
Diz a carta, Deputado Edivaldo Holanda: Deputado, diz a carta, estamos
sendo prejudicados pelo Governo Flávio Dino. Relato aqui uma suposta
máfia na Secretaria do Meio Ambiente do Estado para coagir os pequenos
produtores rurais na obtenção do licenciamento ambiental e da outorga
do uso de água superficiais, Deputado Edivaldo. Sou produtor e trabalho
com a criação de peixes há 10 anos. Agora consegui a aprovação do
“Agroamigo” junto ao Banco do Nordeste. Inclusive recebi o carnê para
pagamento das parcelas do empréstimo no valor de quatro mil reais,
Deputado Edivaldo. Acontece que, quando fui sacar o dinheiro, para a
minha surpresa, fui informado de que só obteria o recurso caso
apresentasse essas duas certidões, sendo orientado a procurar a Secretaria
do Meio Ambiente. Ao procurar a Secretaria do Meio Ambiente do Estado
do Maranhão, um dos técnicos do órgão me disse que essa liberação
demoraria  pelo menos uns seis meses, Deputado Edivaldo.  Mas  se que
se eu quisesse adiantar  teria que pagar de início quatro mil reais. Fiquei
sem reação  já com meu carnê  de pagamento na mão,  sem ter dinheiro
para pagar  tive  que recorrer  a polícia  para tentar suspender essa
cobrança, já que agora  estou   na  incerteza  se vou conseguir receber  o
recurso.  Enquanto isso, deputado - a mim que ele está se referindo -
grandes condomínios conseguem  suas licenças  liberadas   sem burocracia.
Olha que denúncia!  Quer dizer que os pequenos  não conseguem   a licença
ambiental, e aqui ele está acusando os grandes condomínios de terem suas
licenças  liberadas. Porque essa mesma Secretaria  não vetou a liberação de
um prédio na Península  da Ponta da Areia  invadindo  a praia? O Ministério
Publico do Maranhão  pediu ao Corpo de Bombeiro a interdição do
condomínio Jardim de Toscana localizado no Bairro do Cahafuma  em São
Luís, por exemplo, por existir riscos  de explosão  e colapso na estrutura.
O constante cheiro  de gás  foi o que motivou  a denúncia  de moradores.
Existe a possibilidade de  evacuação da área, dependendo da gravidade do
caso.  Deputado Edivaldo, isso é gravíssimo. No Estado do Maranhão
praticamente  existe muitos  milhões de agricultores rurais, os bancos têm
dinheiro para financiar esses pequenos produtores,  só que a Secretaria  de
Meio Ambiente não consegue e não dá a liberação, a licença ambiental que
eles tanto precisam, está aqui uma carta que eu recebi de um produtor rural
que conseguiu R$ 4 mil pelo Banco do Nordeste, o carnê já chegou, está
pagando a prestação, mas a Secretaria de Meio Ambiente não libera a
licença, pedindo R$ 4 mil para liberar a licença, sob pena de esperar por 6
meses para poder estudar o caso. Isso não pode existir no Estado do
Maranhão, mas nesse governo Flávio Dino, tudo pode! Eu vou entrar em
contato com o secretario de Meio Ambiente, o Marcelo, porque talvez ele
não saiba o que está acontecendo, deputada Graça Paz, mas os pequenos
agricultores estão lá sofrendo, por quê? Porque o banco está liberando o
dinheiro e eles estão precisando da liberação da licença ambiental e a
Secretaria está cobrando R$ 4 mil para poder liberar, como é que pode se
pagar R$ 4 mil se a pessoa está pedindo para parcelar pelo BNB, pelo
Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil? Propina. Esse Governo da
propina e a gente não pode aceitar isso, eu vou entrar com um requerimento
pedindo ao secretário de Meio Ambiente que seja punido esse servidor
que esteja cobrando esse tipo de propina dentro da Secretaria de Meio
Ambiente porque os pequenos produtores não podem ficar sendo
prejudicados por causa dessa propina que está sendo cobrada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Com a palavra, o deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas.
Venho hoje à tribuna também tratar da denúncia oferecida pelo Procurador-
Geral da República, Rodrigo Janot, contra o Presidente Michel Temer.
Vejam só a que ponto chegou o nosso país. Depois de cassar a Presidente
da República eleita, e, aliás, sem até hoje ter tido sequer uma denúncia
contra ela; hoje, o resultado disso é um clima de muita tensão nacional, uma
deflagração muito grande e agora chegamos ao ponto do Presidente da
República, pela primeira vez, na história ser denunciado pelo Ministério
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Público Federal. Denunciado por corrupção passiva e na iminência de ser
denunciado por outros crimes. O Procurador-Geral da República e o
Ministério Público têm após a conclusão pela Polícia Federal de que o
Presidente cometeu alguns crimes naquela conduta no seu relacionamento
com a “JBS”, o Procurador Rodrigo Janot apresentou apenas uma denúncia
e pode apresentar ainda outras, no prazo de 5 dias. Então, o país que já
enfrenta uma instabilidade econômica, uma instabilidade política tem a
tendência de agravar mais ainda, em breve, em poucos dias, essa denúncia.
O Supremo Tribunal Federal vai pedir permissão à Câmara dos Deputados
para que o Presidente da República vire réu, se ele virar réu, ele será
automaticamente afastado da Presidência da República e o Brasil continua
sofrendo muito com um  presidente  que carece de legitimidade, hoje carece
de respeitabilidade e não tem o reconhecimento da população. Deputado
Edivaldo, nós temos um presidente da República que tem apenas  7% de
aprovação do povo brasileiro, mesmo meu partido fazendo oposição ao
governo federal, eu disse isso quando da delação de um dos donos da
Odebrecht que ficava e fico muito triste em ver o Brasil passando por uma
situação como essa. Mas não podia ser diferente, um presidente que chega
ao poder da forma como o Presidente Michel Temer chegou não poderia
ter um desfecho diferente. O Procurador Janot não só faz referência a esta
conduta específica do diálogo do presidente com o Joesley Batista,
empresário  este que hoje o presidente da República  chama de bandido,
mas que gozava de grande intimidade antes da denúncia, a ponto de trocarem
favores pessoais, a ponto do presidente falar da boa forma física do
empresário, depois de toda essa intimidade, de falarem de valores, do
presidente estimular o empresário a pagar pelo silêncio  do ex-presidente
da Câmara, aliás, um dos articuladores do impeachment. O presidente
Michel Temer depois de estimular compra do silêncio do  Eduardo Cunha
cometeu  em um só diálogo uma série de crimes. E o Brasil, infelizmente,
está nesta situação vexatória, dificultando cada vez mais a vida dos brasileiros
e a imagem do pais lá fora. Todos aqueles que se arvoraram de paladinos da
moralidade estão caindo de podre no Brasil envolvidos nessas denúncias,
não só essa da JBS como outras. Vejam só! Aqueles que se comportaram
na Câmara como defensores da moralidade e que cassaram uma presidente
que estava impopular de um Governo que, de fato, não estava bom, mas
que, até hoje, não existe uma denúncia ou sequer um indiciamento contra
ela, estão agora aí o Brasil todo conhecendo as razões reais pelas quais
cassaram a presidente da República e os efeitos disso. E eles fazem uma
campanha, deputado Zé Inácio, permanente para tentar desmoralizar o ex-
presidente Lula. Até aqueles que se serviram dos Governos Lula e Dilma,
até aqueles que foram ministro do Governo Lula ou do Governo Dilma que
votaram pela cassação da Presidente da República, agora ficam tentando
dizer que a corrupção no Brasil foi culpa exclusiva do PT. Mas apesar
desse massacre midiático, a cada pesquisa que se faz se confirma uma
verdade, o ex-presidente Lula a quem já fiz críticas, inclusive nesta tribuna
pelas alianças excessivamente a direita que fez, continua sendo um grande
líder popular, disparado em qualquer pesquisa de opinião, ou seja, toda
esta armação para torna-lo inelegível, para ver se conseguem fabricar um
candidato seja um sujeito desqualificado como Bolsonaro, seja um prefeito
desequilibrado como João Dória, o que quer a grande mídia é fabricar um
candidato para combater o ex-presidente Lula e as pesquisas só mostram
que o tempo passa e eles não conseguem tirar o carinho que boa parte da
população brasileira, em especial no Nordeste e em particular no Maranhão,
com relação ao ex-presidente da República.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Concedo a palavra ao deputado Léo Cunha.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do orador)
– Presidente, deputados, deputadas, imprensa. Hoje, eu estou nesta tribuna
para falar de uma gestão municipal, uma gestão que hoje dá orgulho dizer
que sou amigo deste prefeito, falar no prefeito Cicero Neco, prefeito de
Estreito, um companheiro, um amigo, um prefeito que V. Exa. sabe muito
bem, deputado Antônio Pereira, que transformou aquela cidade. No inicio
de sua gestão, em 2012, todos nós sabíamos, principalmente a gente que
mora na região, a situação que estava Estreito, e hoje quem vem do Tocantins
para entrar no Maranhão tem mais orgulho, vê que realmente o Maranhão
transformou e começou isso tudo no Estreito. Uma cidade preparada, uma

cidade que, em 6 anos da gestão do prefeito Cicero Neco, é uma cidade que
se transformou, uma cidade em que a população tem a satisfação de dizer
que é de Estreito, e eu fico muito grato fazer parte de tudo isso, de ser
companheiro, de ser amigo, de ser irmão de trabalho, de colaboração com
o prefeito Cícero Neto. Mas ainda tudo isso só é possível quando o
prefeito tem uma câmara de vereadores alinhados com ele que trabalham
em prol de um projeto de fazer a cidade. Então, para mim, é uma satisfação
elogiar esse prefeito e dizer que este prefeito é muito importante para a
cidade de Estreito, como também gostaria que muitos prefeitos tivessem
essa mesma força e essa mesma vontade essa mesma coragem de fazer o
que o prefeito Cícero fez em Estreito. Para mim, Presidente, o Estreito é a
minha segunda cidade e o meu grande amigo é o prefeito Cicero. Também
quero falar sobre o assunto que o nosso Deputado querido Rigo Teles
trouxe aqui, a CPI do futebol no Maranhão. Chegou na hora. Isso já devia
ter acontecido muitos anos atrás. Já fui presidente do Imperatriz por
quatro anos. Como presidente, tive muitas dificuldades com a federação.
Dificuldades essas que chegou ao ponto do campeonato estar na mão do
time de Imperatriz e no outro dia sumir das mãos. Como acontece não sei,
só que desaparece tudo. Então precisamos apoiar esse movimento do
Deputado para que o futebol no Maranhão seja moralizado, que o futebol
seja disputado no campo e não extracampo. E esse é o apoio do Deputado
Léo Cunha a esta CPI, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os Deputados Wellington do Curso e César Pires
ficam transferidos para o Pequeno Expediente de amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de lei 161/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. (lê). Depende de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça. É único projeto que depende de parecer. Suspendo a sessão. O
autor do projeto de lei está ausente, mas eu vou suspender a sessão para
que as comissões emitam o parecer. Deputado Levi, na ausência do
Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª conduz, preside a reunião das comissões,
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a sessão. Com a palavra, o
Deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Senhor
Presidente, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Já com o parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça das demais comissões, o projeto fica, contudo,
incluído na Ordem do Dia de amanhã, tendo em vista que o relator não está
em plenário, aliás, o autor. Projeto de Resolução Legislativa de autoria do
Deputado Levi Pontes, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman para o senhor Rui Palhano Silva, com parecer favorável
da CCJ. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Se o Deputado
Levi Pontes me conceder a honra e a graça de poder subscrever esta
medalha, eu gostaria muito, em favor do grande serviço social que o Rui
Palhano tem prestado à sociedade maranhense.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Othelino. Questão de ordem. Que possa conceder autorização
para que o Deputado Wellington também possa subscrever.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Levi,
Sousa Neto, ficarei muito feliz.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, Deputado

Rigo Teles.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, eu vou...

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Se o Deputado Levi
também nos conceder, também queria subscrever esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Requerimento 478, aliás, requerimentos agora à
Deliberação da Mesa. Convido o Deputado Zé Inácio para compor a
Mesa. Antes de apreciarmos o requerimento à Deliberação da Mesa, restou
ainda um requerimento à Deliberação do Plenário, Requerimento 474, de
autoria da Deputada Francisca Primo, requer, depois de ouvido o plenário,
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei 174/2017, de sua autoria.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimentos à Deliberação da Mesa.
Requerimento nº 478/2017, de autoria do deputado Alexandre Almeida
(lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia de quarta-feira os requerimentos
nº 479 e 485/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide; Requerimentos
nº 480, 481/2017, de autoria do deputado Júnior Verde; Requerimento nº
482/2017, de autoria da deputada Nina Melo; Requerimento nº 483/2017,
de autoria do deputado Zé Inácio. Requerimento nº 484, de autoria do
deputado Cabo Campos.  E também as Medidas Provisórias nº 234, 235/
2017.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito o deputado Levi Pontes, por trinta minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente em Exercício Deputado Othelino
Neto, demais membros da Mesa, senhoras deputadas e senhores deputados,
galeria, imprensa, TV e Rádio Assembleia. Senhor Presidente, tenho ouvido
neste plenário algumas queixas, algumas denúncias a respeito da saúde
pública do Estado do Maranhão e como deputado, representante deste
Poder e especialista nessa área de saúde pública, sinto-me na obrigação de
socializar com os senhores o meu ponto de vista no que vem acontecendo
no Maranhão nesses 30 meses de Governo Flávio Dino. O sistema de
saúde é extremamente complexo, sensível e diversificado na forma de
prestação de serviços. Por si só, requer muito planejamento em todos os
seus níveis assistenciais e uma avaliação permanente do seu custo e
efetividade sob pena de tornarmos insustentável e inefetivo. Este sim era
o caso do estado do Maranhão que nós víamos muitos prédios e pouca
prática. Terei o privilégio de relatar estes fatos na saúde do Estado do
Maranhão. A primeira coisa que se observava era uma rede hospital mal
planejada, quanto a sua funcionalidade, uma rede mal distribuída quanto a
sua necessidade e de altíssimo custo no que diz respeito a sua
economicidade. Concentração de recursos na mão de institutos privados,
com contratos sem nenhum tipo de processo concorrencial ou com controle
externo. Muitos hospitais, se é que podemos assim chamar de hospitais,
de pequeno porte sendo construídos e outros já funcionando sem nenhuma
capacidade resolutiva, sendo apenas considerados, pelo Ministério, leitos
de passagem. Foram feitos investimentos na ordem de R$ 1 bilhão, a
grande totalidade recursos do BNDES, sem nenhum planejamento de custo
e benefício da rede assistencial. Mais de 90%, atentem para este número,
mais de 90% dos recursos gastos na rede hospitalar do Estado do Maranhão
não tinha planejamento, nem viabilidade e quase nada era investido em
promoção e em prevenção para os municípios. Nenhum sistema de saúde
se sustenta sem uma boa política de prevenção, a ausência absoluta de um
desenho dos fluxos assistenciais, a ausência total de regulação de leitos no
Estado sem a regionalização e hierarquizada e, como recomenda a
Organização Mundial de Saúde, a Lei Orgânica do SUS e, mais
especificamente, a lei nº 8080/90. A gestão das unidades regida apenas por
pressão de demanda e não pela organização de oferta, contaminadas pela

postura clientelista e protecionista na administração. Nosso governo teve
como primeira medida, Deputado Wellington, garantir uma transição sem
turbulência, sem sobressaltos, não podíamos sair de uma gestão de 90%
entregue às ONGS, às OSCIPS e às OS para um sistema público em curto
espaço de tempo. A  Comissão de  Transição  iniciou  seus trabalhos,  ainda
em  dezembro de 2014, inclusive  negociando  com o  estado vizinho
débitos de compensação com o Piauí no que diz respeito a tratamento
oncológico e  alta complexidade cardiovascular.  Segue, irie listar alguns
itens que eu entendo tenha sido de grande importância nessa
transformação...

O  SENHOR  PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA  DO PINDARÉ  -  Deputado Levi,   com a  sua permissão,   eu
queria pedir  a  atenção dos  colegas,   nós temos orador na tribuna,  gostaria
de  pedir  a atenção a  todos   para  o  prosseguimento da fala  do  deputado
Levi Pontes.  Muito obrigado.

O  SENHOR  DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Foi instituído
no  Estado do Maranhão  um plano estratégico de regularização   dos
contratos com institutos  que culminou em um  concurso  público de
projetos  em abril de  2015 realizado em tempo recorde  para a grandeza  e
devido  a  sua alta  complexidade e selecionou  neste  edital  um universo de
seis novos institutos  para que  pudesse  fazer a gestão local   das unidades
hospitalares. O  Governo do  Estado do Maranhão  colocou  em operação
a  EMSERH,  que é  uma  Empresa  Maranhense de  Serviços  Hospitalares
cuja a  função maior  é gerenciar  todas essas unidades  de saúde. E para que
os senhores possam ter uma ideia, hoje, a Emserh já tem a gestão e o
gerenciamento de 47 unidades hospitalares, portanto 70% de todas as
unidades do Estado. E é essa nossa meta maior: fazer com que todas as
nossas unidades do Estado passem para esta empresa de administração de
serviços hospitalares, por quê? Porque nestes 70% ou 47 unidades nós já
temos uma economia, Deputado, entre 10 a 15% do custo anterior. O
maior exemplo disso é uma economia em torno de R$ 10 milhões. É bem
verdade que a Emserh tem problemas que não depende da sua vontade. O
maior exemplo é o ultimo concurso, foram abertas sete mil vagas e apenas
16% foram aprovados, mostrando a seriedade com que esses projetos de
concurso públicos são realizados. Portanto, eu gostaria de colocar para os
senhores que isto será feito com muita responsabilidade, esta
progressividade na substituição explica-se para que nós não colocássemos
10 mil famílias desassistidas. Por isso tem que ser feita com bastante
segurança e responsabilidade. É preciso que a gente tenha uma empresa
que nos orgulhe. É preciso que este modelo de gestão não seja baseado
exclusivamente na terceirização e que a instituição EMSERH, uma empresa
pública, passe a absolver progressivamente todas essas unidades.
Atualmente temos já 70%. Institutos foram selecionados com concurso
público de projetos. Essas unidades, deputados, são todas auditadas e
controladas pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria de
Transparência. Os contratos são feitos exclusivamente mediante seletivo
público, como acabei de lhe informar. De sete mil candidatos, só apenas
16% passaram. Esse volume de recurso está em torno de 500 milhões de
reais. Foi definido no nosso Governo um cronograma de capacitação para
diretores dessas unidades, agentes fundamentais para o bom desempenho
da rede, para a constituição dos planos de ação por unidade, baseado em
diretrizes e protocolos clínicos. Tudo isso baseado no Decreto Lei 7.508/
2011, que rege o planejamento do SUS, incluindo o faturamento dessas
unidades, o financiamento respectivo para garantir as receitas. Foram
incluídas as CIR, 19 instaladas no Estado do Maranhão, para que possamos
elaborar um plano assistencial regionalizado para cada Estado e redefinir
qual a vocação desses pequenos hospitais, uma vez que o SUS não reconhece
esses hospitais de 20 leitos, denominados, portanto, de pacto de gestão
compartilhada. Iniciamos tratativas com a OPAS e com a Organização
Mundial de Saúde para apoiar tecnicamente o Estado do Maranhão com as
suas redes assistenciais prioritárias como: materno infantil e doenças
crônicas. Um enfoque aos níveis assistenciais, partindo do fortalecimento
e a qualificação da atenção básica até o nível hospitalar. Isso tudo como
parte da estruturação de uma política de prevenção, porque em saúde
prevenir significa reduzir custos. Gostaria de socializar aos nobres
deputados que neste Governo já temos um avanço no tratamento do
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câncer, ocorrido através de convênios com a Oncoradium em Imperatriz,
aumentando a capacidade de atendimento na região Sul do Maranhão. É do
conhecimento de todos que este Governo, em menos de 30 meses, já
inaugurou a maternidade Nossa Senhora da Penha, hospital de média e alta
complexidade em Pinheiro, Caxias, Imperatriz, Santa Inês, Bacabal e, no
próximo mês, em Balsas, e no final do ano, Chapadinha. Portanto são nove
unidades de alta resolução, diminuindo este corredor de ambulância e
sobrecarregando o Socorrão de São Luís. Inauguração do Projeto Ninar,
um centro especializado em atenção a crianças portadoras de doenças
neurológicas. Inauguração do Centro de Especialidade de Barra do Corda
como também de Tuntum. Fazer funcionar a UPA de Chapadinha. A força
estadual de saúde que tem mostrado eficiência, eficácia com um projeto
novo. Para que os senhores possam ter uma ideia, mais de meio milhão de
atendimentos regulares com este projeto, que tem um nível de alcance
social enorme, que transcende qualquer tipo de obra faraônica que poderia
ser feito nesse Estado. Meus amigos, eu gostaria que de levar ao
conhecimento dos nobres deputados e deputadas desta Casa, uma nota de
esclarecimento sobre o que foi falado. Sobre a sociedade beneficente de São
Camilo na região de Balsas. Em 2016, foi firmado o convênio com essa
instituição para execução de serviços de saúde na área Materno Infantil
nível ambulatorial e hospitalar no Hospital São José. A responsabilidade
pelo  pagamento e contratação dos profissionais nos termos do convênio
é do próprio Hospital São José. O convênio exige apresentação de prestação
de contas e a realização de licitações, itens sem os quais o repasse do
recurso torna-se impossível. Foram realizadas diversas reuniões
explicativas quanto ao modo da execução do convênio entre a Secretaria
esta referida instituição, demonstrando claramente, cabalmente os
mecanismos legais que baseiam o convênio e as sanções provenientes do
descobrimento deste acordo. Até a presente data. Contudo, o Hospital
São José resiste em prestar as contas de modo devido, por isso inviabilizando
a liberação deste repasse. O pagamento deste repasse será efetuado assim
que sejam solucionadas as pendências e cumpridas as exigências contratuais.
O não repasse deste convênio se dá única e exclusivamente pelo
descumprimento das cláusulas contratuais. Sendo, portanto, injustificado
o atraso no pagamento dos profissionais que prestam serviços naquele
hospital. Senhoras e senhores, todas essas conquistas só foram possíveis
graças a um regime de gestão austero e com grande responsabilidade
administrativa, voltada principalmente para a ampliação da oferta de
serviços e a consolidação de um modelo fundamentado totalmente no
interesse público. As mudanças se farão sentir no médio e logo prazo. Não
se muda um sistema desses de forma abrupta. E o maior exemplo é o
volume de recursos ora aplicados em saúde pública. Muito obrigado pela
atenção de todos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Levi, me conceda um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Pois não,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Levi, é só para poder compreender seu pronunciamento de
trinta minutos no Grande Expediente. Palavras suas, V. Ex.ª disse que
houve um concurso público. Na verdade, não foi concurso público; seletivo
e nesse seletivo somente 16% preencheram as vagas, somente 16% foram
aprovados. Eu fiquei com uma dúvida até porque recebemos muitas
denúncias de apadrinhamento, de indicações, mas eu fiquei com uma dúvida
no seu pronunciamento. V. Ex.ª falou somente que 16% foram aprovados;
e eu pergunto se o sistema não parou, se a rede não parou e como foram
preenchidas os outros 84% e quais os critérios adotados na contratação
desses 84%, já que 16% somente foram os aprovados?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado,
muito obrigado pela sua participação. Na empresa EMSERH, em todas as
unidades hospitalares por ela administrada, que são essas 47, todos os
funcionários são provenientes dos concursos públicos, seletivo, nenhuma
outra. Isto é uma justificativa que eu estou trazendo á luz desta Casa para
justificar por que nós temos que ter paciência com a EMSERH na

transposição responsável dos serviços dessas organizações não
governamentais OSCIP, OS. E ela, hoje, não pode, com dois anos de
funcionamento, não tem capacidade de recurso humano de substituir todas
essas entidades, porque até o índice de aprovação é baixo, portanto de
difícil substituir em curto prazo. O decreto governamental absorve até que
haja concurso o pessoal da Oscip e é por isso que eu estou justificando que
a Emserh ainda não está administrando 100% das unidades do Estado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
- Só uma pergunta que eu não compreendi. Eu perguntei ao senhor somente
16 ficaram aptos somente 16 aprovados, como foram feitos os
preenchimentos das outras 84% e quais os critérios adotados para essa
contratação, já que somente 16 foram aprovados, habilitados, se 84 % não
foram habilitados como é que foi feita essa contratação, já que a avaliação
ficou deficitária?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Não, deputado,
não. Eu estou falando deste período para cá, entendeu? Antes foram
aprovados, eu estou dizendo agora neste último concurso. Então, nós não
temos pessoas habilitadas, tem que fazer curso de treinamento e refazer
para que a gente possa ter o maior número para avançar neste processo de
passagem dessas unidades para Emserh, é isso que eu estou, mas nenhum
foi colocado, isto neste último concurso. É isso que eu estou me referindo,
ok?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Porque inclusive é alvo da nossa proposição de CPI com relação as
Oscips com relação a Emserh e essas contratações temporárias, inclusive
com precariedade, mas muito obrigado, deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Eu é que
agradeço. Era isso que tinha a reportar, Senhor Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado César Pires,
pelo PEN, 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores, deputado Edivaldo Holanda, dei entrada em um projeto
de lei nesta Casa que dispõe sobre a proibição de corte de energia elétrica,
às sextas-feiras e véspera de feriados, isso surgiu-me em decorrência de
uma reunião que tive com alguns vereadores de Santa Rita onde tratávamos
assuntos diversos, menos isso naquele momento, e ali chegou uma senhora
com um senhor e um bebê de 08 meses, às 16h, deputado Edivaldo Holanda,
e a energia elétrica cortada, deputado Sérgio Frota, pela CEMAR, um bebê
que precisava de, no mínimo, um ventilador considerando o que nós
interioranos chamamos de muriçoca que afronta em determinada época do
ano. Nada ela podia fazer, não podia pagar porque os bancos fechados, a
casa lotérica também fechada, e a CEMAR também não atendia ainda que
ela pagasse poderia religar no final da tarde de sexta, no sábado, e no
domingo. Consultei aqui os consultores desta Casa que me orientassem na
construção de um projeto de lei que ainda sem ferir o direito discricionário
da CEMAR de poder cortar, quando o usuário não pagasse, mas que essa
suspensão se desse até a quinta-feira, 20h. Dando um prazo, portanto, a
sexta, do usuário pagar o seu débito. Isso acontece também nos feriados
nacionais ou municipais, onde a pessoa assim se encontrar. A Constituição
Federal tem como pressuposto básico a dignidade humana e o Superior
Tribunal em relação a esta Casa, Deputado Edivaldo, assim assevera, a
suspensão desse serviço deve ser feita quando for o caso de modo a
viabilizar a possibilidade de imediato pagamento e também do pronto
retorno do seu fornecimento. Aceita o corte, mas desde que haja condições
do usuário pagar e consequentemente ter sua energia religada. Faço este
apelo aos meus pares sustentado na Constituição, sustentado numa decisão
do Supremo Tribunal de Justiça que também agora já determinou que
depois de três meses também não pode mais haver suspensão do
fornecimento de energia. Não quero aqui tirar o direito da CEMAR de
poder fazer as suas cobranças, quando passa de três meses vai para a
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dívida ativa, para o SERASA ou qualquer coisa que o valha, menos cortar
o fornecimento de energia. Imagine o cidadão que tem uma maca, tem uma
cama em casa que precisa do fornecimento de energia. Hoje, os hospitais e
os planos de saúde já colocam dentro de casas, esse tipo de trabalho em
benefício da sociedade. Mas como dar consequência ou sequência a esse
tipo de situação, haverá com certeza soluções de continuidade caso esse
fornecimento de energia seja suspenso. Portanto, queremos aqui a
compreensão dos meus pares para que o corte seja feito apenas até as
quintas-feiras, nunca seja feita às vésperas de feriados, dando prazo para
o usuário, volto a repetir, ter o direito de rever o pagamento e,
consequentemente, ter o fornecimento de luz restaurado. Advertência com
multa de R$ 3 mil, por cada reclamação que assim vier a ser feita em
desobediência a essa lei, se um dia vier a ser trabalhada e, consequentemente,
aceita pelo poder público estadual. Essa multa com certeza vai ser um
elemento de sustentação desse projeto. E tão logo se um caso acontecer
alguém acionar a justiça ou patrocinar uma ação desse modo e começar a
ver uma perda do bolso por parte do órgão fornecedor de energia, com
certeza, o cidadão maranhense terá em cima dessa lei mais um instrumento
poderoso e gigante em benefício da sociedade maranhense. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Partido Verde, Deputado Rigo Teles. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático, Deputado Sergio Frota, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Deputado, vou citar nominalmente pela
consideração, Andréa Murad, Edivaldo Holanda e Wellington do Curso.
Senhor Presidente, venho a esta tribuna, hoje, até por dever de ofício, falar
sobre o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, o requerimento que
o Deputado Rigo Teles, exercendo seu direito legítimo enquanto deputado,
apresentou a esse plenário.  Inicialmente, o Deputado ontem me procurou
na minha bancada ali e me mostrou a solicitação. E eu fiz ver a ele que essa
solicitação carecia de fundamentação. Se não vejamos, o Deputado Rigo
Teles escreve no seu requerimento: na forma regimental, requeiro à V.
Exa. a criação  de  uma  Comissão Parlamentar de  Inquérito  composta
por  sete membros  tal, tal, tal. Pelo prazo de cento e vinte dias para apurar
possíveis irregularidades cometidas na Federação Maranhense de Esporte,
tais como: recusa na denúncia do Cordino sobre irregularidade quanto à
presença do jogador do Sampaio, considerando que a própria federação
confirmou essa irregularidade.  Vou falar item por item.  Segundo,
paralisação várias vezes do Campeonato Maranhense de 2017 em
decorrência de recursos judiciais dos clubes. Exclusão do Santa Quitéria do
Campeonato Maranhense de 2017 sem haver sido rebaixado, desistido ou
cometido qualquer irregularidade. E afastamento do ex-diretor Antônio
Henrique, que, em entrevista à Rádio Mirante, confirmou a denúncia do
Cordino e antecipou o possível resultado  do  julgamento.  E,  por  último
prestação, de  contas  dos recursos público  recebido  pela entidade. Então,
vamos lá, item por item. Primeiro, recusa da denúncia do Cordino sobre
irregularidade quanto à presença do jogador do Sampaio, considerando que
a própria federação considerou essa irregularidade, vamos lá. Não houve
recusa em relação a essa denúncia, essa denúncia foi feita a Federação, a
Federação, como é o correto, encaminhou ao TJD, que é o Tribunal de
Justiça Desportiva do Maranhão, e está na Procuradoria para manifestar
sobre o assunto, isso aqui eu estou muito tranquilo porque na quinta-feira,
o ex-diretor hoje Antônio Henrique de Moraes Rego deu uma entrevista
coletiva onde, eu não vou dizer de forma maldosa, mas, de forma
irresponsável, ele disse que o Sampaio colocou um jogador irregular e
dessa forma o Cordino seria declarado campeão e o vice Imperatriz. Eu
gostaria de dizer que esse jogo quando ocorreu no dia seguinte eu conferindo
a súmula e aí o ex-vice presidente da Federação ontem foi apresentado o
novo vice-presidente, que é o ex-presidente do Moto, a quem eu desejo
boa sorte, estou à disposição dele para que a gente possa contribuir para o
sucesso do futebol maranhense, ele não se deu o trabalho de ver uma
súmula onde, deputado Edivaldo Holanda, na súmula tinha uma retificação,
eu estou falando em retificação não em ratificação, ratificar é confirmar e
retificar é corrigir, o árbitro corrige que o cartão foi dado para número do
jogador de camisa errada e comprova com imagens da televisão. Então,
veja bem, está tranquilo, criou-se uma celeuma, à noite, deputado Wellington

do Curso, eu recebi mais de oito telefonemas de rádio, televisão querendo
uma declaração e eu disse que estava tranquilo e foi comprovado isso, não
tem problema nenhum. Isso está no âmbito da Procuradoria. Existe...
Deputado Rigo Teles, Vossa Excelência devia saber, ler um pouquinho
sobre legislação esportiva. Existe uma Procuradoria do Tribunal e existe
uma Corregedoria, ambas com atribuições plenamente definidas. Então
esse item aqui eu não vi razão para subscrever e quero dizer que não tenho
problema nenhum em assinar, Deputado Sousa Neto, essa CPI. Agora eu
acho que nós, enquanto deputados, temos coisas muito mais importantes
para fazer. Mas vamos lá. Segundo: paralisação várias vezes do campeonato
maranhense 2017 em decorrência de recursos judiciais dos clubes. Bom,
não fui eu que judicializei o campeonato. Não foi o Sampaio. O Sampaio
conquistou em campo o direito de estar na final do segundo turno, aliás,
ganho. E está na final do campeonato que vai ser realizado na quinta-feira
lá em Imperatriz. Então aqui eu vou me ater a dois fatos. Primeiro: quem
entrou no Tribunal de Justiça foi o Moto com todo o direito que cabe a ele.
É um direito legítimo de o clube questionar juridicamente. O Tribunal de
Justiça Desportiva aqui teve o entendimento. Eu, enquanto presidente do
Sampaio, recorri ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Deputado
Sousa Neto. E lá o resultado foi unânime, 4 a 0. Os dois votos que tiveram
que a imprensa interpretou de outra maneira foi para que houvesse outro
jogo, com o Sampaio tendo o privilégio do empate. Ou seja, lá foi 4 a 0. E
eu não tinha dúvida acerca desse entendimento, porque apesar de ser
engenheiro eletrônico e analista de sistema, sei interpretar o que está escrito
em uma lei. Bom, então essa questão da paralisação não cabe. Isso não é
fundamentação para uma CPI. Terceiro: exclusão do Santa Quitéria no
campeonato maranhense de 2017 sem haver sido rebaixado. Deputado
Rigo Teles, a sua assessoria lhe informou completamente errado. O Santa
Quitéria que veio participar do campeonato maranhense e contribuiu,
sobremaneira, durante muitos anos, porque o ex-prefeito Manin Leal foi
jogador de futebol e gosta do futebol. Ele participou, Deputado Rigo
Teles, o Santa Quitéria participou do Campeonato Maranhense. Inclusive
derrotou o Sampaio no primeiro turno por 2 x 1. E eu estava presente, sou
um presidente que vou. Eu estava falando ontem para o Deputado Edivaldo
Holanda que fui como presidente do Sampaio já em 26 estados do Brasil,
que tem 27 estados. Estive no Acre, estive no Tocantins, estive no Rio
Grande do Sul, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Alagoas e em 18
municípios do Estado do Maranhão. Como o Cordino este ano - e Deputado
Rigo Teles, eu faço um reconhecimento aqui - o Cordino para mim foi a
grande sensação do Campeonato Maranhense. É obrigação do Sampaio,
Deputado Sousa Neto, do Moto, Deputado Edivaldo, do Maranhão,
Deputada Andréa Murad estar numa final de campeonato, o Cordino, não.
O Cordino entrou como mero participante e, para mim, foi a sensação e o
melhor time do campeonato. Nem sempre o melhor, se você pegar no
aspecto geral, vai ser o campeão, porque nós temos leis e regulamento,
cruza o campeão do primeiro turno e campeão do segundo. Aliás, eu já
defendi que o campeão fosse por ponto ganho. E nessa condição, Deputado
Rigo Teles, o Cordino seria campeão. Mas sabe por que mudaram? Porque
três anos o Sampaio foi campeão, Deputado Sousa Neto, botando ponto
corrido. Mas se eu tenho uma forma, eu tenho um regulamento do
campeonato que é discutido numa reunião de conselho arbitral com a
presença de todos os presidentes do clube, eu não posso desconhecer isso.
Cordino campeão no primeiro turno, lá em Imperatriz... Senhor presidente,
eu peço mais dois minutos para concluir. E está decidido...

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado, V. Ex.ª
me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA - Concedo. E está
decidindo o segundo turno lá. Em relação à mudança do local do jogo, eu
que defendo há muito tempo a interiorização do futebol maranhense,
reconhecendo peças importantes, como, por exemplo, Chapadinha, como
Barra do Corda, como Bacabal, que infelizmente não temos hoje o Correão
funcionando, Balsas, Codó, Caxias, Pinheiro. Eu defendo a interiorização
para que nós tenhamos, Deputado Wellington do Curso, nós possamos
dar aos jovens dessas cidades oportunidades de serem jogadores de futebol.
Reconhecendo que o futebol, além de um instrumento muito forte de
inclusão social, é uma possibilidade de ascensão financeira. Então eu não
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vejo, Deputado Rigo Teles, por que assinar essa CPI. Me coloco à disposição
de V. Ex.ª. Sei que V. Ex.ª não por acaso é  o decano nesta Casa juntamente
com o Deputado Stênio Rezende. V. Ex.ª está no quinto mandato e, claro,
é porque tem lutado pelos direitos, pelas conquistas da cidade de Barra do
Corda. Então reconheço. Agora quero dizer o seguinte. Quero convidar V.
Ex.ª para estar lá no Frei Epifânio juntamente comigo, com o Deputado
Antônio Pereira e dizer que o Sampaio pode até ser favorito, mas esse jogo
não está ganho. O Cordino, inclusive, eu afirmo V. Ex.ª, porque tenho 10
anos. V. Ex.ª tem 20 anos nesta Casa, mas eu tenho mais de 10 anos de
futebol. O torcedor de Imperatriz vai torcer pelo Cordino. Então concedo
um aparte ao Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Sérgio
Frota, V. Ex.ª realmente foi brilhante no seu pronunciamento, mas deixar
bem claro não só para V. Ex.ª, porque conversei com V. Ex.ª, mas para a
imprensa e para as senhoras e senhores deputados que o objetivo da CPI
não é nada contra o Sampaio Corrêa, contra time nenhum; pelo contrário,
é a favor. Eu sou a favor dos times, agora estou contra a desorganização que
vem acontecendo à frente da Federação Maranhense de Futebol. O Sampaio
Corrêa já foi prejudicado. Saiu daqui para jogar em Barra do Corda e o jogo
foi suspenso, porque recorreram para instância superior. O Cordino foi
prejudicado, saiu de Barra do Corda para vir jogar aqui e também foi
suspenso o jogo. E ele tinha um jogo em seguida fora do Estado do Maranhão
pelo campeonato nacional na série D. E o que eu quero aqui e peço o apoio
de V. Ex.ª que o jogo será decidido em Imperatriz por dois grandes times.
O Sampaio Corrêa, merecedor de vários títulos como assim já teve, pode
até levar o título, mas o Cordino também pelo brilhante trabalho, pelo que
vem fazendo à frente do esporte e do futebol do Maranhão, abrilhantando
não só Barra do Corda, mas o interior do Maranhão. Então nós vamos
saber e vai ser um jogo tranquilo. Tenho certeza que vai ser um jogo
tranquilo, tenho certeza que não vai ter problema entre as torcidas. Porque
o pessoal de Barra do Corda, juntamente, porque eu acredito no que V. Ex.ª
acabou de falar que a maioria dos torcedores de Imperatriz vai torcer pelo
Cordino. Acredito, porque é o pessoal do interior do Maranhão. Mas vai
ser um jogo bonito, vai ser disputado no jogo. Quem for melhor vencerá,
quem for melhor será o campeão. E o objetivo nosso aqui, eu peço apoio
de V. Ex.ª na assinatura desse requerimento para a abertura de uma CPI, é
para apurar possíveis irregularidades na Federação Maranhense de Futebol,
pelo desmando e pela desorganização que está acontecendo no Campeonato
Maranhense de Futebol. É o campeonato estadual mais desorganizado do
País. Já foi dito em rede nacional. É o Campeonato de Futebol do Maranhão,
e por culpa de quem? É da Federação. Então se a Federação tem algum
problema por estar acontecendo isso aqui, vai ser descoberto, sim. Se não,
tudo bem. Passou a limpo e a CPI não encontrou nada, parabéns. Caso
contrário, haverá punição. E esta Casa, nós somos deputados estaduais,
estamos deputados estaduais e V. Ex.ª é deputado estadual e conhece
muito bem o regimento desta Casa. E o único objetivo que nós temos é
apurar irregularidades, se houver e esclarecer ao torcedor de todo o Estado
do Maranhão. Então agradeço o senhor pelo aparte e o parabenizo também
por fazer parte desse pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Eu agradeço a sua
participação. Senhor Presidente, eu concluo já. Eu queria, Deputado Rigo
Teles, me colocar à disposição. O Cordino hoje é uma realidade no futebol
maranhense, no futebol nacional. O Cordino hoje está na Copa do Nordeste
2018. O Cordino está na Copa do Brasil. Veja lá quantos clubes participam.
E numa história bem curta, isso mostra a competência de quem está na
gestão do Cordino. Eu quero... Enquanto deputado não tive voto. Eu acho
que se eu tiver dois, três votos lá em Barra do Corda foi muito, mas me
coloco à disposição juntamente com V. Ex.ª, com o Prefeito. Porque
independente de coloração partidária, eu sei que vocês dois querem o bem
de Barra do Corda, que é fundamental que aquele estádio seja melhorado.
Vamos lá, digamos que tenha o Cordino e o Esporte pela Copa do Brasil,
Cordino e Bahia. Vocês vão perder a oportunidade de dar aos habitantes de
Barra do Corda a oportunidade de ver esse jogo. Então me coloco à
disposição, se tiver emenda, eu me coloco à disposição, pelo futebol
maranhense, de destinar parte da emenda. Eu sei que V. Ex.ª, inclusive, já
está fazendo isso. Conversei com o Prefeito Erick Costa e com o Presidente

do Cordino quando nós estivemos lá. De um a um reconheço a importância
que é fundamental. Agora o torcedor tem o direito, agora vamos brigar para
melhorar aquele estádio, por que senão...

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Sérgio, me
conceda mais cinco, dez segundos.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Depende da
presidência aqui se pode, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Nós já passamos mais de cinco minutos, 18 minutos do
bloco.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, são só
cinco segundos. Só abrilhantar o discurso do nosso Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Tem pouca gente
para falar, Senhor Presidente, o plenário está vazio.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Deputado
Sérgio Frota, mais uma vez eu lhe parabenizo pelo seu pronunciamento,
pelo vosso pronunciamento. E digo o seguinte: já conversamos ontem,
segunda feira. Conversamos, hoje, novamente, já vou destinar uma parte
das minhas emendas parlamentares para ver aquele estádio de futebol ser
realmente melhorado. V. Exa. tem razão, não posso dizer que o estádio de
futebol está apto para receber qualquer time do país para vir jogar em
Barra do Corda, o estádio tem que ser realmente melhorado, tem que ser
ampliado e já que nos colocamos à disposição, já vou colocar emendas
parlamentares para que nós possamos ampliar o estádio Leandrão, de
Barra do Corda, que é o estádio Leandro Claudio da Silva. Então já vou
colocar uma emenda e peço aqui e vou pedir também aos colegas deputados,
todos os deputados com assento nesta Casa aqui, aquele que puder também
destinar qualquer valor da emenda será bem-vindo para que nós possamos
melhorar, ampliar o estádio de futebol de Barra do Corda Leandrão.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Agradeço,
deputado, e finalizando eu queria dizer a V. Exa. que eu vou estar lá, eu sei
V. Exa. vai estar presente, lá em Imperatriz, eu quero dizer que independente
do resultado, o Cordino e o Sampaio são vencedores, os dois foram
campeões, principalmente Cordino e dizer que eu tenho primado sempre,
Deputado Rigo Teles, e por isso eu solicitei a mudança e a Federação
atendendo o Estatuto do Torcedor, atendendo o Regulamento Geral das
Competições e em consonância com o Código Civil e com o PROFUT,
que vem ser a Lei de Responsabilidade Fiscal no futebol marcou para lá,
mas o Sampaio não tem favoritismo e quem estiver, quem for campeão na
quinta-feira pode ter certeza de que o título de campeão maranhense 2017
estará em boas mãos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INACIO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Bira
do Pindaré, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, eu retorno à tribuna porque não poderia
nesta data não me referir ao tema da conjuntura nacional. Deputado Cabo
Campos, ontem, a Procuradoria da República denunciou o Presidente da
República por crime de corrupção. É a primeira vez na história do Brasil
que um presidente é denunciado por crime comum, nunca aconteceu isso
antes na história, é a primeira vez. E esse presidente, que atualmente  é o
Michel Temer,  agora está mais enrolado do que nunca, porque não só   vai
responder por este crime de corrupção,  mas vai responder pelo crime
também de obstrução da Justiça que é outra denúncia  como vai responder
também pelo crime de lavagem de dinheiro, que é mais  outra  denúncia.
Então o Congresso Nacional,  a Câmara Federal  que terá que tomar
decisão nesta matéria autorizando  ou não a abertura, o acatamento  da
denúncia   do processo criminal contra   o presidente,  ele terá que fazer
essa decisão sucessivas vezes.  Então não adianta  um deputado federal
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nesse momento  ter a ousadia,   a petulância   de não acatar a denúncia  do
Ministério Público porque terá que fazer isso sucessivas vezes, imaginem
o tamanho do desgaste, então não é pouco,  eu não queria estar na pele dos
deputados governistas  da  base do Temer, lá na Câmara Federal, dos
deputados que ajudaram a construir esse momento político tão perverso
para a história do Brasil, eu não queria estar na pele deles, porque vão
sofrer uma pressão imensa,  e muitos deles já devem estar pensando qual
é a estratégia  de fugir,   de não aparecer  no dia   da votação, de inventar uma
doença, uma licença, uma viagem, qualquer coisa, para não comparecer no
dia da sessão, mas não vai adiantar, a população está de olho e isso está
sendo acompanhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro e certamente toda a
população vai saber quem é quem, nesse jogo difícil na conjuntura nacional,
eu espero que os 18 deputados federais do Maranhão possam ter uma
sintonia com o sentimento da população maranhense que deixa claro em
todas as pesquisas, qualquer uma delas, que não aceita e não respalda o
governo que está aí. Então que nesse momento a nossa bancada represente
este sentimento, e não os interesses mesquinhos de quem está ali tentando
apenas, de alguma forma, tirar proveito desse governo moribundo, que é o
governo do Michel Temer. Eu espero que a gente realmente possa ter uma
postura diferenciada em relação ao comportamento da bancada federal e
nós vamos acompanhar esse caso, vamos acompanhar de perto porque
haverá muitas mobilizações, como já aconteceram inúmeras, pedindo o
afastamento do Presidente, pedindo as Diretas Já, que seria a melhor
solução para o Brasil, digo e repito, porque não há solução na democracia
sem a participação do povo, não há. E o que nós precisamos é exatamente
o exercício pleno da soberania popular, e é o que está faltando para a gente
resolver o problema da crise. E se não querem resolver agora, vai ter que
resolver no próximo ano, que é ano eleitoral. Mas imagine o tempo que se
perde, a imensidão de tempo que se perde numa crise perversa como essa,
com tanto desemprego e com tanta paralisia na nossa economia, era para
gente andar mais rápido diante dessa crise monstruosa, que é histórica já
para toda a Nação brasileira. E é lamentável porque estamos passando
uma vergonha colossal perante o mundo, que tristeza foi a presença do
Michel Temer, agora recentemente na Rússia e na Noruega, que vergonha
não passamos, Deputado Cabo Campos, que neste momento preside esta
Sessão em exercício, que vergonha passamos agora porque o Brasil
infelizmente não tem governo, o Brasil não tem representação, o Brasil
está desmoralizado, o representante do Brasil na OEA teve que levar um
pito, um carão do representante da Venezuela, quando resolveu questionar
a Venezuela. E aí o representante da Venezuela: quem és tu pra questionar
a Venezuela, qual é a democracia que existe no Brasil, um presidente
corrupto, foi essa fala  que o representante da Venezuela fez colocando no
chão, desmoralizando completamente a representação do Brasil na
Organização dos Estados Americanos. É lamentável, é triste, E eu quero
aqui conclamar a Casa para gente  unir a nossa voz, para sensibilizar a
nossa bancada federal, para fazer alguma coisa de boa, alguma coisa de
positivo para história deste país, e nada mais adequado do que o afastamento
desse presidente que está aí, Deputado Zé Inácio, desse presidente que
está aí! E se pudesse eleição direta. Se pudesse antecipar o processo
eleitoral, qualquer medida que permita que o povo participe. Aí eu acho
que nós estamos no caminho certo, qualquer outro engendramento não vai
passar apenas de arremedo, arremedo e não vai resolver o problema da
crise, porque o nosso problema é político, é a nossa democracia que foi
ferida e enquanto a gente não restaurar a democracia no Brasil essa crise
não tem fim, que é origem é política e é por isso que nós precisamos
retomar o processo democrático com a participação do povo escolhendo
o seu presidente e os seus governantes. Senhor presidente, muito obrigado
pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Deputado Bira do Pindaré, Deus o abençoe. Vamos
chamar agora o Deputado Zé Inácio vai falar pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente Deputado Cabo Campos, que ora preside os trabalhos
nesta Casa, senhores deputados, deputadas, imprensa. O que me traz
mais uma vez a esta tribuna é para relatar uma visita que eu fiz ao Instituto

Tecnológico de Aeronáutica - ITA, no último dia 24 deste mês, portanto
no último sábado, eu estive em São José dos Campos, no ITA, participando
da formatura da Turma de Mestrado em Engenharia de Produção,
prestigiando o companheiro engenheiro mecânico Clemilton Oliveira de
Sousa, o nosso amigo Clemilton Ferraz, e lá  tive a  oportunidade  de ver
que o ITA  é uma instituição universitária pública  ligado ao   Comando da
Aeronáutica,  especializada na área de   Ciência   e  Tecnologia  do Setor
Aeroespacial. O ITA oferece Cursos de Graduação e Engenharia, Pós-
Graduação stricto sensu em nível de mestrado, mestrado profissional e
doutorado, pós-graduação lato sensu de Especialização e de Extensão. O
ITA é um órgão, para quem não sabe, integrante da administração federal
direta como instituição federal de ensino superior sob a jurisdição do
Comando da Aeronáutica, é, portanto, do Ministério da Defesa relaciona-
se ainda com o Ministério da Educação nos assuntos de natureza geral da
educação. Criado em 1950, o ITA é considerado um centro de referência no
ensino de engenharia no Brasil com a missão de ministrar o ensino e a
educação necessária à formação de profissionais de nível superior nas
especializações de interesse do campo aeroespacial em geral e do Comando
da Aeronáutica, em particular naquilo que a Aeronáutica tem interesse
direto. Nos cursos de graduação, os alunos recebem ensino e alimentação
gratuitos ao longo de 5 anos de curso, além de moradia a baixo custo dentro
do próprio campus. O ITA oferece curso de Engenharia Aeronáutica,
Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica e Aeronáutica, Engenharia
Civil, Engenharia de Computação e Engenharia Aeroespacial. O ITA também
oferece, Deputado Edivaldo Holanda, curso de mestrado e doutorado por
meio de cinco programas de pós-graduação subdivididos em 22 áreas de
concentração. No caso do mestrado profissional, que foi este o qual
acompanhei o amigo e colega Clemilton, é um curso de pós-graduação
stricto sensu em parceria com empresas. No caso do Maranhão, a parceria
foi com o SENAI, eu fiz questão também de subir a esta tribuna para
destacar a importância que tem o SENAI em nível nacional, em particular
no Maranhão, na medida em que tem atuação no sentido de promover, de
apoiar, incentivar programas como esse que visam capacitar em pós-
graduação a mão de obra local e dessa forma dando oportunidades para
profissionais  maranhenses se capacitarem e estenderem os seus
conhecimentos a outros maranhenses. Além de oferecer cursos de pós-
graduação lato sensu, dependendo das demandas das Forças Armadas e do
mercado, boa parte dos estudantes de mestrado, mestrado profissional e
doutorado recebe bolsas de estudo, deputado Bira, de agência de fomento
e das empresas e muito aumentou principalmente no governo da presidenta
Dilma esse incentivo às bolsas para que  fossem feito curso de pós-
graduação na área de mestrado e doutorado no período do governo da
presidenta Dilma, senhoras deputadas, senhores deputados, em conversas
durante o evento em São José dos Campos que eu tive a oportunidade de
conversar com o reitor do ITA, com o comandante geral, o centro que o
ITA está vinculado que, por sua vez, também é o comandante daqui da
base espacial de Alcântara do CLA, foi ventilada a ideia e o projeto de
construção do ITA, no Maranhão, exatamente na cidade de Alcântara,
lógico que se analisando isto no momento atual, vendo isso para hoje,
pode ser um grande sonho, mas um grande sonho, deputado Bira, Vossa
Excelência que já foi Secretário de Ciência e Tecnologia, um grande sonho
que com o nosso empenho, com empenho da classe política do nosso
estado, esse sonho um dia ele se torna, poderá se tornar realidade, pois,
muito em breve, já será realidade a parceria do ITA com a UEMA e com a
UFMA, confirmaram que, em breve, nós teremos aqui na UEMA, curso
de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial para formar jovens
maranhenses em profissionais nessa área, que a cada dia que passa a Base
de Alcântara ganha mais importância e não tem profissionais nossos
maranhenses, nem sequer técnicos de ensino médio. São muito poucos os
que atuam e trabalham no ITA. Então esta parceria já há um embrião para
que no futuro possamos ter esse sonho realizado. Concedo o aparte ao
Deputado Bira do Pindaré, em seguida, ao Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Zé Inácio, cumprimento V. Exa. por trazer esta temática, que é
de absoluta importância para o desenvolvimento do Estado do Maranhão,
porque o Maranhão tem em Alcântara a Base de Lançamento, o Centro de
Lançamento de Alcântara, que é uma referência para o Brasil. No entanto,
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até hoje o que esta base trouxe para o Maranhão  foi apenas o trauma,
Deputado Campos, para as comunidades quilombolas de Alcântara, só
isso. Só trouxe prejuízo, porque não conseguiu criar uma sistemática que
pudesse respeitar a comunidade local e pudesse agregar o povo do Estado
dentro de um ciclo virtuoso de desenvolvimento a partir da força imensa
que tem o programa aeroespacial. Isso não foi feito. Então quando eu era
Secretário de Ciência e Tecnologia, estivemos no ITA, pautamos este
assunto de maneira que o ITA pudesse ter presença no Estado do Maranhão.
E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao Deputado José Reinaldo
Tavares ,que tem dedicado seu mandato para esta causa. E nós já temos,
inclusive, a confirmação de que o ITA estará no Maranhão. Inclusive já vai
ter o primeiro vestibular do ITA aqui no Maranhão. Quero registrar também
na fala de V. Ex.ª, inclusive a Secretaria de Ciência e Tecnologia está fazendo
uma preparação especial para os estudantes que desejarem fazer o vestibular
do ITA. É um PREUNI especial para preparar os estudantes que querem
fazer a prova do ITA. E por que é importante trazer o ITA para o Maranhão?
Porque aí você tem a possibilidade de adensar o desenvolvimento, a partir
da formação de pessoas. São José dos Campos, V. Ex.ª esteve lá agora, não
existia no mapa. Foi existir após o ITA, formando pessoas, preparando
pessoas, qualificando pessoas. Aí, sim, São José dos Campos passou a ser
uma realidade. Muita gente pensa que a EMBRAER chegou primeiro.
Não, quem chegou primeiro foi o ITA, que começou a formar pessoas,
uma inteligência e aí propiciou que a EMBRAER passasse a existir. E hoje
a EMBRAER é um dos maiores fabricantes de avião do mundo. É por isso
que nós temos quer ter o ITA aqui no Estado do Maranhão, para formar
pessoas, gerar oportunidade para nosso povo, quadros técnicos fortes. E
aí a gente permitir que o Maranhão participe ativamente do Programa
Aeroespacial e não fique apenas com o trauma das comunidades quilombolas
de Alcântara, que até hoje estão lá sofrendo e ainda com mais ameaça.
Então realmente é uma luta importante a que V. Ex.ª se refere. E eu quero
endossar as suas palavras, porque já tem a nossa participação aí muito
forte nessa história. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Agradeço o seu aparte
e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento. E dizer que o Deputado
Bira destaca duas coisas importantes. Primeiro é que a exploração que
houve das comunidades assim que a Base Espacial de Alcântara, o CLA, se
instalou em Alcântara, sobretudo com o deslocamento das comunidades
quilombolas. E eu tive a oportunidade, inclusive, de relatar isso nas
conversas que eu tive no último sábado, na medida em que coloquei para o
reitor do ITA que um dos primeiros contratos profissionais que tive como
advogado foi no Sindicato dos Trabalhadores de Alcântara, do STTR. E lá
eu tive a oportunidade de conviver com a traumática instalação da Base
que precisa, sim, compensar o Maranhão com ações importantes como o
curso de pós-graduação, Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO CABO
CAMPOS- Deputado Zé Inácio, eu quero dizer o tempo já está escasso,
mas o Deputado Edivaldo Holanda, se for breve, eu considerei, vou
considerar.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Só um esclarecimento,
é porque o nosso tempo só foi usado só cinco minutos e não tinha mais
ninguém inscrito e o tempo do nosso bloco são 32 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO CABO CAMPOS
- Ok! Tranquilo. Eu peço perdão pelo equívoco.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Me permita mais três
ou cinco minutos, após ouvir o Deputado Edivaldo Holanda, eu concluo
em seguida.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte) -
Nobre Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª sempre vai à tribuna desta Casa com
relevantes temas não só para nós no Estado do Maranhão, mas temas
nacionais relevantes. V. Ex.ª afere aqui um assunto na tribuna do interesse
de todo o País, de toda a população jovem. Principalmente os jovens na
sua faixa inicial de estudos sempre, na sua maioria, sonharam em passar no

vestibular do ITA. Esta instituição é uma das últimas da mais alta
credibilidade na área da educação no nosso País. E eu quero parabenizar a
V. Ex.ª pelo pronunciamento e na esteira aqui da palavra do nosso Deputado
Bira do Pindaré, que traz uma notícia que já é do conhecimento de todos
nós, praticamente a instalação do ITA aqui no nosso Estado. Há políticos
lutando por isto, para que o ITA venha para o Maranhão. E parabéns a V.
Ex.ª por trazer esse tema tão importante a todos nós.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu que agradeço pelo
seu aparte. E dizer que é importante não deixar de reconhecer pessoas que
têm lutado, para que este momento ele possa vir acontecer, principalmente
no que diz respeito aos cursos de pós-graduação, que já estão bem avançados
na parceria tanto do  ITA com a UFMA, como para a UEMA. Aí eu quero
destacar os profissionais da educação superior da UFMA e da UEMA que
têm se empenhado para que essa parceria se concretize, assim como é
importante  destacar  o governo do Estado, por meio da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, hoje na pessoa do Jonathan, que também foi lembrado
nas conversas que eu tive lá, foi citado como alguém que tem buscado se
empenhar, talvez fruto de um trabalho que, inclusive, tenha sido conduzido
no passado pelo deputado Bira quando esteve à frente da secretaria. Mas
quero parabenizar o secretário Jonathan pelo empenho em fazer esse
curso de pós-graduação em parceria, principalmente com a UEMA se
tornar realidade, mas também não posso deixar de fazer um reconhecimento
ao deputado Zé Reinaldo  que, muito embora ideologicamente nós
divergimos e muito, mas,  nesse particular, ele foi por várias pessoas, não
só pelo reitor, como por alguns professores, citado como alguém  que não
só é um entusiasta, mas tem batalhado muito, inclusive articulando recurso
de bancada  para que essas ações em parceria com o ITA se tornem uma
realidade no Maranhão. Então a todos aqueles que têm lutado e aqueles
que acreditam naquilo que hoje  já está perto de se tornar uma realidade,
que são os cursos de pós-graduação, a graduação na UEMA e o curso de
mestrado na UFMA em parceria com o IFMA, o ITA, estão todos de
parabéns e principalmente aqueles que acreditam, como eu, no sonho, que
no futuro o ITA poderá ser instalado no município de Alcântara, quero
dizer que como político, como deputado, como representante desta Casa,
vou continuar lutando para que esse sonho possa um dia se tornar realidade,
muito obrigado, Presidente Cabo Campos pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Senhores, infelizmente, eu vou ter que encerrar a
sessão, por falta de quórum. Queria poder ceder a palavra ao deputado
Wellington do Curso, deputada Andréa Murad, mas eu não sou mais forte
do que o Regimento Interno.

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

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

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

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Andréa
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Paulo Neto,
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Ricardo Rios, Roberto Costa, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O
Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Fábio Braga, Raimundo Cutrim,
Sérgio Vieira, Rigo Teles, Sousa Neto, Júnior Verde e Wellington do Curso.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação em
segundo turno, regime de prioridade, os Projetos de Lei nºs: 001/17, do
Poder Executivo (Mensagem nº 121/2016) que institui o projeto “Remissão
Pela Leitura” no âmbito dos estabelecimentos penais do Maranhão; 100/
2017, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 021/2017), que institui
o programa estadual “Mais Alfabetização” e 101/2017,  também de autoria
do Poder Executivo (Mensagem nº 022/2017), que cria o Sistema Estadual
de Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão. Estes projetos foram
aprovados e encaminhados à Sanção Governamental. Em primeiro e segundo
turnos, o Presidente anunciou os Projetos de Resolução Legislativa nº 024
e 025/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, e suspendeu a sessão
para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitisse o
parecer. Reaberta a Sessão, o Presidente da CCJC informou que os projetos
foram acolhidos pela Comissão, assim, o Presidente da Mesa submeteu à
deliberação do Plenário o Projeto de Resolução nº 024/2017, de autoria do
Deputado Othelino Neto, subscritos pelos Deputados Bira do Pindaré,
Zé Inácio, Wellington do Curso, Sousa Neto, Rigo Teles e Rafael Leitoa,
que concede a medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Governador do Estado do Piauí Wellington Dias e o Projeto de Resolução
Legislativa nº 025/2017, também de autoria do Deputado Othelino Neto,
que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Leônidas
Menezes Cristino, natural do Estado do Ceará, os quais foram aprovados
e encaminhados à promulgação. Em seguida, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 468/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, para
que sejam dispensados de pauta e enviados à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para emissão de Parecer, os Projetos de Lei nºs 156,
157, 158 e 159/2017, todos de sua autoria e 475/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 161/
17, que altera a Lei nº 10.302, de 1º de setembro de 2015. Em seguida, o
Presidente anunciou a apreciação do Requerimento nº 470/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, subscrito pelos Deputados Wellington do
Curso e Nina Melo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando a revogação dos dispositivos da Lei nº 10.542/2016, que
aumentou a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica, desde
março do corrente ano que foi discutido pelo autor e encaminhado à votação
pelos Deputados Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar
Independente, que encaminhou à votação no sentido de sua aprovação e os
Deputados Zé Inácio, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e
Rogério Cafeteira pela Liderança do Governo que defederam a rejeição do
Requerimento, que submetido à deliberação do Plenário foi rejeitado, contra
os votos dos Deputado Eduardo Braide, Wellington do Curso, Sousa
Neto, Nina Melo, César Pires, Max Barros e Andréa Murad. Sujeitos à
deliberação da Mesa, foi indeferido o Requerimento nº 472/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Camarão para que apresente as justificativas que motivaram a
realização do corte no orçamento da Universidade Estadual do Maranhão,
que resultou em uma supressão na ordem de r$ 8.800.000,00 (oito milhões
e oitocentos mil reais) e que agrava a situação precária em que se encontra
a educação superior. Foram deferidos os Requerimentos nºs: 476/2017, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 19 e 20 de junho, em
decorrência do acompanhamento de sua esposa, em tratamento de saúde,
conforme atestado médico; 477/2017, de autoria do Deputado Humberto
Coutinho, para que seja justificada sua ausência das Sessões realizadas  no
período de 20 a 27 de março e de 02 de maio a 30 de junho, conforme
atestado médico. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária Projeto de
Resolução Legislativa nº 018/2017, de autoria do Deputado Doutor Levi
Pontes e os Requerimentos nºs: 474/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo e 478/2017, de autoria do Deputado Alexandre Almeida. No primeiro

horário do Grande Expediente ouviu-se a Deputada Andréa Murad. No
tempo reservado aos Blocos e Partidos ouviu-se o Deputado Eduardo
Braide falando pelo Bloco Parlamentar Independente. No Expediente Final
não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 27 de junho de 2017.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 189/2017

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

o Projeto de Lei nº 121/2017, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga,
que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais do Povoado Alto Alegre- Assentamento Bom
Pastor de Amapá do Maranhão, no Munícipio de Amapá do Maranhão,
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 como finalidade a defesa dos legítimos interesses
da comunidade. Como objetivos a nível social, educacional, cultural,
produtivo e de lazer, planejar, elaborar, desenvolver e executar projetos de
interesse da comunidade.

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 121/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 191/2017

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

legalidade do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 187/2016, de
autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Dispõe
sobre a produção, distribuição e comercialização de embalagem de cimento,
no âmbito do Estado do Maranhão.
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Na Mensagem nº 014/2017, o Governador do Estado expõe as

razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
contrariedade ao interesse público e da incompatibilidade com a disciplina
estampada no art. 1º, inciso IV, e no art. 170, inciso, IV, da Constituição
Federal.

Quanto ao interesse público, o Governador mencionou que: “a
referida norma, caso sancionada, produziria efeitos apenas – e
evidentemente – no Estado do Maranhão, o que poderia resultar em
prejuízos para o comércio, inclusive de ordem fiscal, haja vista que, como
cediço, produtos dessa natureza são também comprados em outros
estados, onde não há qualquer regulamentação nesse sentido, para serem
posteriormente revendidos no Maranhão. Nessa situação, por estarem
obrigados a adquirir as embalagens contendo o produto, os comerciantes
maranhenses tornar-se-iam reféns de algumas poucas empresas
produtoras, realidade essa que” contraria o interesse público.

Quanto à constitucionalidade, o Chefe do Executivo destacou que
o projeto “ofende princípios constitucionais de livre concorrência e da
livre iniciativa dispostos nos artigos 1º, IV e 170, IV, ambos da Carta
Republicana”.

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

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

No caso em tela, a Mensagem nº 014/2017 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
apresentou as razões do veto total ao Projeto de Lei Ordinária nº 187/
2016, considerando-o contrário ao interesse público e inconstitucional.

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

No tocante ao veto jurídico (inconstitucionalidade material),
destaca-se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto
que os arts. 1º, IV e 170, IV, da Constituição Federal, determina como
fundamento da República Federativa Brasileira a livre iniciativa, e como
princípio da ordem econômica a livre concorrência.

Neste sentido:

A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e
regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos
princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170.
O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da
Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. Fixação de preços
em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a
legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da
atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre
iniciativa. [RE 422.941, rel. min. Carlos Velloso, j. 5-12-2005,
2ª T, DJ de 24-3-2006.] = AI 754.769 AgR, rel. min. Cármen
Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 4-10-2012

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

ao Projeto de Lei nº 187/2016, por estar eivado de inconstitucionalidade
e ser contrário ao interesse público, nos termos apresentados nas
razões do veto.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
187/2016, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator

Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 192 /2017

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

o Projeto de Lei nº 129/2017, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo,
que Considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos
Moradores e Pescadores do Povoado Seriema, no Município de
Tutoia, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como finalidade promover a educação e o
desenvolvimento cultural dos associados, bem como promover a defesa da
saúde e da assistência médico 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 129/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 193 /2017

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

o Projeto de Lei nº 130/2017, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores, Z-
118, do Município de Amapá do 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).
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Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração

indeterminada, que tem como finalidade para fins de defesa, representação
e assistência da classe dos trabalhadores profissionais do setor artesanal
da pesca, atividades idênticas, similares ou conexas na base  territorial do
Município de Amapá-MA, tendo como valores básicos a liberdade como
bandeira, à unicidade como base estrutural .

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 130/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 194 /2017

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

o Projeto de Lei nº 132/2017, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos,
que Considera de Utilidade Pública o Instituto Espaço Semear, com
sede e foro no Município de São José de Ribamar, no Estado do
Maranhão.

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 como objetivos desenvolver ações de proteção à
família, a infância, a maternidade, a adolescência e a velhice; amparo ás
crianças, adolescentes e idosos carente; ações de prevenção, habitação,
reabilitação de pessoas de Deficiência e a sua integração a vida comunitária.

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 132/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 195 /2017

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

o Projeto de Lei nº 133/2017, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos,
que Considera de Utilidade Pública a Associação da Comunidade Negra
Rural Quilombola Malungos de Olho D’água, com sede e foro no
Município de Serrano do Maranhão, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como finalidade cooperar de todas as formas,
dentro do possível e disponível com a população carente visando à melhoria
da saúde, educação e desenvolver ações com objetivo de gerar recursos que
traga benefícios para toda comunidade.

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 133/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 196/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 128/2017, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui no âmbito do Estado do Maranhão, a
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“Semana de Conscientização sobre a importância da Vacinação em Adultos
e Crianças”, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de
setembro.

Esclarece a autora da proposição que a Semana de que trata o
presente Projeto de Lei tem a intenção precípua de garantir que a vacinação
possa atender ao máximo possível de seu público- alvo. Essa medida por
si só, atende a pertinência da matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

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

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

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

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa, verifica-
se que o presente Projeto de Lei apresenta inconstitucionalidade, no
seu art. 2º, no que se refere à delegação de atribuições ao Poder Executivo.
Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado, sugerimos, a sua
aprovação com a supressão do mencionado dispositivo.

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

nº 128/2017, com a supressão do dispositivo acima mencionado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 128/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 197 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Edson Araújo, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal , Roberto de Lucena.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o “Senhor Roberto
Alves de Lucena nasceu em Santa Isabel, região metropolitana de São
Paulo, no dia 18 de abril de 1966. É filho do casal de migrantes nordestinos

Antonio Vieira de Lucena e Eunice Alves. Tem onze irmãos: Francisco,
Luís, Maria Aparecida, José Maria, Maria José, Vera, José Luís, Daniel,
Marcos, Rute e David. Da união com a pastora e professora Bernadete
Aparecida Ramos, nasceram os seus filhos Melissa e Renan, e as suas
netas Lívia e Lorena. A forte influência religiosa de seu pai e de seus avós
paternos fez aflorar cedo a vocação eclesiástica, tornando-se pregador
desde os seis anos de idade e pastor evangélico aos 20 anos. Cursou o
ensino fundamental e médio na rede pública estadual, em sua cidade natal
e formou-se em Ciências da Religião pelo Instituto Ecumênico de Ensino
Superior (IEES) na capital paulista em 1999. Escritor e conferencista,
Roberto de Lucena prega há mais de 40 anos a palavra de Deus em todo
o país e no exterior. O contato com as demandas das populações mais
carentes, o envolveu com movimentos cristãos em defesa dos direitos
humanos e promoção de justiça social. Fundou, em Arujá/SP, a Igreja O
Brasil Para Cristo (OBPC), uma das maiores igrejas pentecostais do
país, que atualmente, conta com mais de meio milhão de membros,
congregados em aproximadamente três mil templos espalhados
nacionalmente. O reconhecimento da fé, da liderança e da postura ética o
levou a se tornar membro do Supremo Conselho da sua organização
eclesiástica e seu presidente nacional, tendo sido eleito pelo colegiado de
ministros em 02 de novembro de 1999. Em 2008, foi presidente da Frente
Cristã Nacional de Ação Social e Política no estado de São Paulo e membro
do Comitê de Referência da Sociedade Bíblica do Brasil para o Ano da
Bíblia. Também foi vice-presidente do Conselho Nacional dos Pastores do
Brasil (CNPB) até 2012. Roberto de Lucena começou a trabalhar aos 14
anos, passando pelos setores de tecelagem e metalurgia. Desde muito
cedo, se engajou compartilhando das lutas das classes trabalhadoras,
discutindo e envolvendo-se com suas demandas, como: o fator
previdenciário, a reforma previdenciária, a jornada de 40 horas semanais,
a equiparação salarial entre algumas categorias, as condições e garantias
trabalhistas, a terceirização, o estímulo e a promoção de novas vagas de
emprego no mercado de trabalho, a precarização do trabalho, entre
outras. Como dirigente da Federação Nacional dos Empreendedores
(FENAE), entidade que representa os pequenos e microempreendedores
de todo o Brasil, Roberto de Lucena acompanhou a luta nacional pela
criação do sistema previdenciário e tributário simplificado para o
Microempreendedor Individual (MEI). Além disso, também se empenhou
para colaborar com a luta dos pescadores artesanais que estavam se
organizando em colônias, a fim de promover o avanço rumo ao exercício
pleno da cidadania de mais de um milhão de profissionais. Fez intervenção
junto ao ministro de Estado do Trabalho Manoel Dias para que fosse
concedido à Federação das Colônias de Pescadores do Estado do
Maranhão o Registro Sindical, documento que habilita a Federação a ser
a única representante dos trabalhadores da Pesca no Estado do Maranhão.
Com dedicação e afinco, Lucena esforça-se em prol dos direitos dos
trabalhadores, aposentados e servidores públicos brasileiros. Atualmente,
é Vice-Presidente Nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT), a
segunda central sindical do país com mais de dez milhões de trabalhadores
filiados. Roberto de Lucena – Atualmente Dep. Federal, atuando desde
2011 no Congresso Nacional, destacando-se no Parlamento pela sua luta
por justiça social e por suas posições claras em defesa da vida e da
família. Em sua trajetória parlamentar se dedica e luta para garantir os
direitos constitucionais, a cidadania, a dignidade e a qualidade de vida
para todos, indistintamente. Durante o seu primeiro mandato (54ª
Legislatura – de 2011 a 2014), foi vice-líder da Bancada Verde e do bloco
PV/PPS na Câmara Federal e vice-presidente da Frente Parlamentar
Evangélica no Congresso Nacional. Ocupou como membro titular a
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN); a
Comissão Especial “Igualdade de Direitos Trabalhistas” (PEC 478/10);
a Comissão Especial da PEC 070/11 que altera o procedimento de
apreciação das Medidas Provisórias; a Comissão Especial “Aposentadoria
para garimpeiro” (PEC 405/09); a Comissão Especial sobre o PL 3538/
12 que cria a empresa pública Amazônia Azul (Amazul) de Tecnologias,
Titular da Comissão Especial sobre o PL 6170/13 que regulamenta o
Marketing Multinível; da Comissão Externa sobre a Reserva Suiá-Missú;
da Comissão Externa sobre a Tragédia em Santa Maria/RS e da Comissão
Externa sobre os maus tratos de animais no laboratório Royal/SP.
Participou da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Trabalho
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Escravo e da CPI do Tráfico de Pessoas no Brasil. Foi membro titular da
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, suplente da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias (CDHM) e da Comissão Especial sobre o PL 3555/
04 que trata das normas gerais contrato seguro privado. Em 2011, foi
presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Bullying e Outras
Formas de Violência e, em 2013, fundou e presidiu a Frente Parlamentar
da Luta Contra a Endometriose. Foi a voz do povo de Santo Amaro da
Purificação, na Bahia, no pior e maior caso de contaminação por cádmio
e chumbo do Brasil. O entusiasmo com que representava os cidadãos
paulistas mereceu elogios dos mais variados setores da sociedade.
Continuando a ascendente trajetória política, em 2014, Roberto de Lucena
foi reeleito, sendo votado em mais de 70% dos municípios de todo o
estado de São Paulo. Em 2015, licenciou-se do mandato de deputado
federal para exercer o cargo de Secretário de Estado de Turismo de São
Paulo. Reassumiu o mandato na Câmara dos Deputados em 5 de abril de
2016. Desde o seu retorno, Roberto de Lucena ocupa a presidência da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO), é membro
titular da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP), da Comissão de Turismo (CTUR) e da Comissão Especial
sobre a PEC 200/16 que trata da isenção de IPTU para Templos.
Atualmente, também é suplente da Comissão Especial sobre Financiamento
da Atividade Sindical (CESINDIC). Neste segundo mandato, já foi titular
da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), suplente da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN). Desde o primeiro
mandato até hoje, é membro e dirigente da Frente Parlamentar Mista de
Combate à Corrupção. Roberto de Lucena é membro da Coalizão
Internacional de Parlamentares pela Liberdade Religiosa no Mundo. A
Revista Exame e o Jornal Folha de São Paulo destacaram sua atuação no
Congresso ao publicarem, em outubro de 2014, ranking no qual Roberto
de Lucena figurou como o 5º deputado mais atuante do país e o mais
atuante e produtivo de São Paulo. A Revista Veja também reconheceu que
Lucena é um dos parlamentares que mais contribuem na construção de
um Brasil melhor, entre os 40 de 513 deputados federais. Roberto de
Lucena tem uma intensa atividade legislativa no Congresso Nacional. Em
1989, Roberto de Lucena recebeu a Medalha Tiradentes na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2003 recebeu a Medalha D. Pedro I do
Instituto Cultural da Fraternidade Universal em São Paulo/SP. Em 2010,
o parlamentar foi condecorado como Personalidade da Década, pela
Academia Brasileira Honrarias ao Mérito de São Paulo/SP. Em 2011, foi
agraciado com a Medalha Deferência da Polícia Federal da Academia
Brasileira de Honrarias e Mérito (ABRAHM). Em 2012, recebeu o Prêmio
Empresário Amigo do Esporte, honraria do Ministério do Esporte, e a
Medalha do Mérito Militar do Exército Brasileiro. Em 2013, Lucena recebeu
a condecoração do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal (SESC/
DF). Além disso, Lucena foi consagrado como cidadão honorário dos
municípios de Lorena/SP, Tatuí/SP, Mogi das Cruzes/SP, Euclides da Cunha
Paulista/SP, Teodoro Sampaio/SP, Itaquaquecetuba/SP, Arujá/SP, Taboão
da Serra/SP, Poá/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP e Igaraçu do Tiête/SP.
Recebeu também a Medalha “Cidadania Policial” da Associação Nacional
das Mulheres Policiais do Brasil, a Ordem do Mérito Machado de Assis
da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) e a comenda
“Personalidade Nordestina do Ano” pela Associação Brasileira de
Honrarias ao Mérito e pela Associação dos Nordestinos do Estado de São
Paulo em alusão à Semana do Nordestino. Recebeu também a Medalha
“Cidadania Policial” da Associação Nacional das Mulheres Policiais do
Brasil, a Ordem do Mérito Machado de Assis da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil (CSPB) e a comenda “Personalidade
Nordestina do Ano” pela Associação Brasileira de Honrarias ao Mérito
e pela Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo em alusão à
Semana do Nordestino.” Essa justificativa por si só atende a pertinência
da matéria.

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

Art. 138. Os projetos compreendem:

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

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra que 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 020/2017, de autoria do Senhor Deputado Edson Araújo.

 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 020/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 198 /2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 008/2017, apresentada pela Senhora

Deputada Valéria Macêdo, que propõe o envio de “Mensagem de Apelo”
à Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Governo Federal,
apresentada em anexo, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão manifesta apelo a Ministra LUISLINDA
VALOIS, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, do Governo
Federal, para que seja cumprida por parte da União Federal a segunda
parte do Convênio nº 823611/2015, firmado entre o Governo Federal e o
Governo do Estado do Maranhão, para pagamento dos serviços de obras
da construção e conclusão da Casa da Mulher Brasileira, com urgência,
para que, finalmente, possa ser colocada em funcionamento no
Maranhão”.

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

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

VOTO DA RELATORA:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção n.º
008/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
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É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 008/2017, nos termos do voto da
Relatora.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 199 /2017

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 134/2017, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado a esta Casa através da Mensagem Governamental nº 041/
2017, que “Aprova declaração de concordância do Poder Executivo
Estadual em receber da União através do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte – DNIT, a título de doação, trecho rodoviário
da BR-135/MA que dá acesso ao Porto do Itaqui.”

A doação é sem encargos para a União e diz respeito a trecho da
entrada do Itaqui/Bacanga, acesso ao Porto do Itaqui da Rodovia Federal
BR-135/MA com 2km de extensão.

Na Mensagem Governamental, que acompanha a presente
Proposição de Lei, consta que o DNIT exige a aprovação legislativa para
que haja a transferência do referido trecho da União para o Estado.

Em apertada síntese, é relatório.
Consoante o art. 18, da Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011,

que “Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV” a União está
autorizada a transferir via doação trechos da rodovias federais aos Estados,
aos Distrito Federal e Municípios, vejamos:

“Art. 18.  Fica a União autorizada a transferir aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, mediante doação: 
I - acessos e trechos de rodovias federais envolvidos por área
urbana ou substituídos em decorrência da construção de novos
trechos;
II - rodovias ou trechos de rodovias não integrantes da Rinter. 
Parágrafo único.  Na hipótese do disposto no inciso II, até que
se efetive a transferência definitiva, a administração das rodovias
será, preferencialmente, delegada aos Estados, ao Distrito Federal
ou aos Municípios.” 

O Poder Legislativo, como sabemos, exerce tipicamente a produção
de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações, como,
também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios e
contrapesos idealizado por Montesquieu.

O cerne da fiscalização do Poder Legislativo vem da ideia que os
atos da administração pública devem ser acompanhados pelo povo.

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, como no caso em tela.

Conforme o art. 30, X, da Constituição Estadual é da competência
da Assembleia Legislativa a autorização para alienação de bens imóveis do
Estado, vejamos:

“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva,
cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador
do Estado, dispor sobre todas as matérias da competência do
Estado e, em especial:

X - autorização para alienar bens imóveis do Estado e o
recebimento de doações com encargos, não se considerando
como tal a simples destinação específica do bem.”

Destaca-se que a alienação de bens públicos é a transferência da
propriedade, porém tendo que obedecer ao interesse público e as normas
legais. A doutrina considera a doação como uma espécie de Alienação, já
que há a transferência de propriedade.

Sendo assim, o projeto em comento cumpre com o requisito do
interesse público, bem como não vislumbramos nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade.

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

de Lei nº 134/2017, em face sua legalidade e constitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 134/2017, nos termos do voto
do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 200/2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei nº 135/2017, objeto da Mensagem do Executivo n° 042/2017, que
autoriza o Poder Executivo a abrir à Encargos Gerais do Estado/
Encargos Financeiros, crédito especial, no valor de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), para o fim que especifica.

Segundo a referida proposição, os recursos para atender ao crédito
autorizado pela presente Lei decorrem de anulação parcial de dotação
consignada no vigente orçamento, conforme Anexo II (art. 2º, do Projeto
de Lei).

Por último, dispõe que o Os recursos para atender ao crédito
autorizado pela presente Lei decorrem de anulação parcial de dotação
consignada no vigente orçamento, conforme Anexo II (Art. 3º, da
proposição).

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

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

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

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

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas,
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regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos
no processo”.

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

A fase de iniciativa consiste em assegurar a determinada agente ou
grupo de pessoas à propositura do ato normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão,
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa
é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o
processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008
e  nº 068 de 28/08/2013).”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua
prévia anuência (...)”.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) contém dotações/crédito
orçamentários para fazer face às despesas, ou seja, prevê as receitas e fixa
as despesas ao longo do exercício financeiro na qual deve vigorar.

Com efeito, ao longo da execução orçamentária, algumas
adequações poderão ser realizadas para ajustar as novas necessidades, seja
pela insuficiência de recursos inicialmente previstos ou mesmo diante da
necessidade de realizar despesas não autorizadas inicialmente (art. 40, da
Lei nº 4.320/1964).

Por esse prisma, o inciso V do art. 167 da CF/1988 dispõe que
serão vedados à abertura de créditos suplementares ou especiais sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

Nesse contexto, a presente proposição possui por escopo a
autorização para criação de crédito especial destinada a despesas de
programas não autorizados inicialmente na LOA, ou seja, destinados às
despesas para as quais não haja dotações orçamentárias especiais (art. 42
da Lei n° 4320/64).

O Orçamento Público é uma peça dinâmica, portanto, o Chefe do
Executivo poderá realizar ajustes diante da impossibilidade de previsão
exata de todas as despesas e receitas que poderão acorrer ao logo do
exercício.

Ademais, o Projeto de Lei 135/2017 respeita o princípio do
equilíbrio orçamentário, tendo em vista que decorre de anulação parcial de
dotação consignada no Orçamento Anual para o exercício de 2017.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos

pela aprovação do Projeto de Lei nº 135/2017, por não possuir nenhum
vício formal ou material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 135/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 201/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 234, de 25 de maio de
2017, que Altera a Lei nº 10.043, de 07 de abril de 2014, que aprova o Plano
Rodoviário do Estado do Maranhão e dá outras providências.                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
às leis que disponham sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a relevância
da matéria. As providências tomadas nesta norma têm como objetivo,
conforme a Mensagem da lavra do Excelentíssimo Governador do Estado,
ajustar o Plano Rodoviário do Estado do Maranhão, que decorre no
disposto da Lei Federal nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova
o Plano Nacional de Viação e que impõe em seu art. 10, revisão periódica
dos Planos Rodoviários Estaduais de acordo com os estudos de viabilidade,
visando a racionalização dos meios de transporte, sendo previsto também
na Lei Estadual nº 10.043/2014, em seu art. 3º, a revisão periódica do Plano
Rodoviário do Estado do Maranhão.

Ademais, de acordo com a Mensagem Governamental, a medida,
ora proposta, permitirá que o Estado do Maranhão propicie melhorias na
mobilidade e na acessibilidade urbana, através de medidas corretivas e
saneadoras necessárias à concepção do interesse público e da normalidade
da prestação de serviços públicos em nosso Estado, e possibilitará ainda,
a destinação direta de recursos com o objetivo de melhor aproveitar os
trechos apontados no Anexo I, da presente Medida Provisória. Assim
sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 234/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 234, de 25 de maio de
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 202/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 235, de 05 de junho de
2017, que Altera a Lei nº 9752, de 10 de janeiro de 2013, que Dispõe sobre
vedações à formalização de contratos e convênios com órgãos e entidade
da administração pública do Estado do Maranhão que utilizem a condição
análoga à de escravo na produção de bens e serviços.

A presente Medida Provisória está modificando o parágrafo único
do Art. 1º, da Lei Estadual nº 9.752/13 onde passa a valer agora a consulta
pela Administração Pública no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego
do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições à de escravo e certificação nos autos do processo administrativo.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

O caso em tela refere-se às normas referentes serviços públicos e
contratos administrativos.

Conforme o Art. 22, XXVII, da Magna Carta Federal é da
competência da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos,
vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas
as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas públicas e sociedades de economia
mista, nos termos do Art. 173, § 1º, III. (Redação da EC nº
19/98)”

Os Estados, conforme preceitua o Art. 24, da CF, possuem a
competência suplementar, ou seja, poderá suprir as lacunas da norma geral
editada pela União e aperfeiçoá-la as peculiaridades locais.

Neste diapasão destaca-se o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal no Julgamento ADI 3.098 – SP onde funcionou como Relator o
Ministro Carlos Velloso, in verbis:

“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
aperfeiçoá-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.

A presente norma está justamente preenchendo as lacunas da
norma federal e adaptando-a as peculiaridades do Maranhão, haja vista, o
Estado ser o maior exportador de mão de obra escrava, bem como figurar
com 10% dos fazendeiros escravagistas no país na chamada “Lista Suja”.
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Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provisória não está acompanhada de Exposição de Motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, porém não vislumbramos
nenhum impacto relevante.

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

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu

interesse público. No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que
consoante a Mensagem Governamental nº 043/2017, de autoria do
Excelentíssimo Governador do Estado, o Ministério do Trabalho não
emite certificado de regularização, limitando apenas a divulgar em seu sítio
na internet a relação de pessoas físicas e jurídicas autuadas em ação fiscal
que tenha identificado trabalhadores submetidos a condições análogas à de
escravo, por isso a necessidade de alteração da Lei. Assim sendo, constata-
se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 235/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 235, de 05 de junho de
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 203/2017

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

o Projeto de Lei nº 150/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública o Bloco Alternativo Ritmistas
Unidos da Madre Deus, com sede e foro no Município de São Luís,
no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como finalidade preservar a tradição da Cultura
Popular Maranhense e oferecer recreação à comunidade.

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.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 150/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 204/2017

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

o Projeto de Lei nº 149/2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Beneficente Peniel
de Aldeias Altas - MA, com sede e foro no Município de Aldeias Altas,
no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como objetivo trabalhar em benefício de pessoas
em vulnerabilidade social, pelo progresso da comunidade, prestar assistência
social aos seus associados e dependentes e prestações de serviços.

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 149/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.
Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 205/2017

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

o Projeto de Lei nº 148/2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Produtores

Rurais Quilombolas Proteção São João do Povoado Mata, com sede
no Povoado Mata do Ipiranga e foro no Município de Itapecuru-
Mirim, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como objetivo trabalhar em benefício de pessoas
carentes, pelo progresso da comunidade, prestar assistência social aos
seus associados e dependentes, bem como a prestação de serviços dos
quais a comunidade necessitar, agindo na busca da realização de convênios,
parcerias e outras formas de conseguir projetos assistenciais para a
comunidade.

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 148/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 206/2017

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

o Projeto de Lei nº 147/2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Produtores
Rurais de Santa Izabel, com sede e foro no Município de Icatu, no
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como objetivo trabalhar de forma organizada a
agricultura familiar em benefício de pessoas em situações de vulnerabilidade
social, pelo progresso da comunidade, prestar assistência social aos seus
associados e dependentes e prestação de serviços.
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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 147/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 207/2017

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

o Projeto de Lei nº 146/2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que Considera de Utilidade Pública a Associação Morada Nova
da Comunidade Data São José, com sede e foro no Município de
Barão de Grajaú, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem como objetivo a prestação de quaisquer serviços
que possam contribuir para o fomento e racionalização das atividades
agropecuárias, piscicultura, ovinocultura, apicultura, suinocultura e serviços
gerais na área rural de infraestrutura social e serviços sociais para melhorar
as condições de vida comunitária, visando a autogestão.

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 146/2017, nos termos do
voto do Relator.

   É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 208/2017

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

o Projeto de Lei nº 145/2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Moradores
Remanescentes de Quilombo do Povoado Juçara, com sede no
Povoado Juçara e foro no Município de São Vicente Férrer, no Estado
do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover a defesa da saúde e
assistência médica e social, instalar e manter um posto de saúde, bem
como promover o amparo social da coletividade, instalar e manter um
centro social, um centro artesanal, um clube de mães.

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 145/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 209/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 144/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
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Socioeducativo Mãos Solidárias, com sede e foro no Município
de Icatu, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades a promoção da cultura, defesa
e conservação do Patrimônio Histórico e Artístico, bem como a defesa
da preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável.

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 144/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 27 de junho de 2017.

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 512/2017, de 26 de junho de 2017, exonerando HUGO

ROBERTO DE MEDEIROS PINTO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; PAULO NORMANDO
FIGUEIREDO ALHADEF, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo e SANDRA MARIA SOUZA AGUIAR, do
Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 513/2017, de 26 de junho de 2017, nomeando ROBERTA
MARIA GONÇALVES BARRETO COSTA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto;
EDUARDO MATOS DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e MARIA LIDIONEZA MOTA
DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
julho do ano em curso.

Nº 514/2017, de 26 de junho de 2017, exonerando ELIZAFÁ
ANGELO MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de

Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 515/2017, de 26 de junho de 2017, exonerando
NANNACHARA CARVALHO DE MORAES NUNES, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 516/2017, de 26 de junho de 2017, nomeando
NANNACHARA CARVALHO DE MORAES NUNES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 517/2017, de 26 de junho de 2017, nomeando DIEGO
SERRA CAVALCANTE DE SOUZA REIS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 520/2017, de 27 de junho de 2017, nomeando RAFAEL
EVERTON ASSUNÇÃO RIBEIRO DA COSTA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 521/2017, de 27 de junho de 2017, exonerando GLEYSER
PENHA AZEVEDO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de julho do ano em curso.

Nº 522/2017, de 27 de junho de 2017, nomeando EVANDRO
BORRALHO PEREIRA JÚNIOR, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 523/2017, de 27 de junho de 2017, exonerando
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 524/2017, de 27 de junho de 2017, exonerando LOREN
SHELLEN GALVÃO GOMES, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 525/2017, de 27 de junho de 2017, nomeando ZILDA DA
SILVA GALVÃO GOMES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 606/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 056/2017 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARLOURDES TERÇAS
DE ALMEIDA, matrícula nº 1404912 e MARCELO SEREJO
CASTRO, matrícula nº 1630672,  ambos lotados na Diretoria de Saúde
e Medicina Ocupacional, para atuarem respectivamente como Gestor
e Substituto da Ata de Registro de Preços - 034/2017 - ALEMA, para
futura e eventual aquisições de “medicamentos, equipamentos
hospitalares e odontológicos”, destinados a atender as necessidades da
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23
de junho de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 607/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 057/2017 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores KATYANE RIBEIRO
VASCONCELOS, matrícula nº 1636505 e CAROLINE NUNES
TRABULSI, matrícula nº 1641471, ambos lotados na Diretoria de
Saúde e Medicina Ocupacional, para atuarem respectivamente como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços – 035/2017 - ALEMA,
para futura e eventual aquisições de “medicamentos, equipamentos
hospitalares e odontológicos”, destinados a atender as necessidades da
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23
de junho de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício.
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n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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