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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/07/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.07.2017

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 491/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 088/2017 (MENSAGEM Nº 016/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER FAVORÁVEL Nº
005/2017 DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, ACATANDO EMENDA
SUGERIDA PELO RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

2. PROJETO DE LEI Nº 135/2017 (MENSAGEM Nº 042/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE OBJETIVA
AUTORIZAR 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), DESTINADO A CRIAÇÃO DA AÇÃO
“RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA”, EM
CUMPRIMENTO AO QUE ESTABELECE A LEI ESTADUAL Nº
10.249/2015. – COM PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO LEVI PONTES, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” PARA O SENHOR RUY PALHANO
SILVA. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 492/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE
EM HOMENAGEM AO “PROJETO BOMBEIRO MIRIM”,
DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO.

5. REQUERIMENTO Nº 496/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PELNÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, PELA PASSAGEM DE SEU 253º
(DUCENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 28 DE

JULHO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE
SE DÊ CIÊNCIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA, SENHORA
IRIANE GONÇALO E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR FRANCISCO
ANTUNES CAMAPUM NETO.

6. REQUERIMENTO Nº 497/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, PELA PASSAGEM DE SEU 86º
(OCTOGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO
PRÓXIMO DIA 05 DE JULHO, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR CID PEREIRA DA
COSTA E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR WERMESON SOUSA DE MORAIS.

7. REQUERIMENTO Nº 498/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE, PELA PASSAGEM DE SEU
98º (NONAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 15 DE JULHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR RAMON
BARROS E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR BALTAZAR RIBEIRO.

8. REQUERIMENTO Nº 499/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, PELA PASSAGEM DE SEU 165º
(CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 16 DE JULHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS E À CÂMARA DE
VEREADORES NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR
JOSÉ CARLOS SOARES.

9. REQUERIMENTO Nº 500/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE VIANA PELA PASSAGEM DE SEU 260º
(DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 08 DE JULHO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR
MAGRADO BARROS E À CÂMARA DE VEREADORES NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SENHOR VALTER ANTÔNIO
MENDES SERRA.

10. REQUERIMENTO Nº 501/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A PASSAGEM DO 30º ANO DE
CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO
CIDADÃO E CONSUMIDOR DO MARANHÃO – PROCON –
MA, REQUER AINDA, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO DR. DUARTE
JUNIOR, EXTENSIVA AOS DEMAIS SERVIDORES DO ÓRGÃO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 493/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DO
ANO EM CURSO, UMA VEZ QUE ESTEVE REPRESENTANDO
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ESTE PODER NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PINHEIROS/MA, COM A FINALIDADE DE
ESCLARECER SOBRE O BENEFÍCIO SOCIAL DO SEGURO
DEFESO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.

12. REQUERIMENTO Nº 494/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM
CURSO, UMA VEZ QUE ESTEVE REPRESENTANDO ESTE PODER
NO LANÇAMENTO DO “MANUAL DO VEREADOR” DO
DEPUTADO FEDERAL CLEBER VERDE REALIZADO NA
CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME CONVITE EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 05/07/2017 - QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 172/17, do Ministério Público, que cria

cargos do quadro de apoio técnico-administrativo do Ministério Público
do Estado do Maranhão, alterando o Anexo II da Lei Estadual Nº 8.077/
2004 e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/17, do
Ministério Público, que altera a Lei Complementar Nº 13, de 25 de outubro
de 1991.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 171/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o Instituto Educacional
e Assistencial Nossa Senhora Aparecida, com Sede e Fórum em São Luís
- MA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 168/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que denomina “Poeta Gonçalves Dias” o Aeroporto
Internacional de São Luís – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 169/17, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação de Moradores
do Povoado Zé Filipe, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 170/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores Amigos de Amapá do Maranhão, no Município de Amapá do
Maranhão, Estado do Maranhão.

4.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/17,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
Manuel Beckman ao Sr. Joaquim Ferreira dos Santos Neto, Pastor da
Igreja Batista do Angelim – IBA, e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/17,
de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto, que concede a Medalha Manuel
Beckman ao Senhor Nonato Irineu Mesquita.

6. MOÇÃO Nº 009/17, de autoria do Senhor Deputado Raimundo
Cutrim, enviando Moção de Aplausos ao Ministério Público Federal, na
pessoa do Senhor Procurador Geral, nos seguintes termos: A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com os demais membros
do Ministério Público, parabenizando-os por ter escolhido o maranhense
Doutor Nicolau Dino de Castro e Costa como o mais votado na eleição
realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, nesta
terça-feira 27 de junho de 2017, para compor a Lista Tríplice ao Cargo de
Procurador-Geral  da República.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 04/07/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo

Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI N° 172 / 2017

Cria cargos do quadro de apoio técnico-
administrativo do Ministério Público do Estado
do Maranhão, alterando o Anexo II da Lei Estadual
nº 8.077/2004 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados 04 (quatro) cargos de Assessor de
Promotor de Justiça.

Art. 2° O Anexo II da Lei Estadual nº 8.077/2004 passa a
vigorar com a  seguinte redação:

Art. 3°As despesas resultantes da presente Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5° O provimento dos cargos criados por esta Lei atenderá
aos critérios da conveniência e da oportunidade da Administração.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 004 / 2017

Altera a Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro
de 1991.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 23 da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23 ……………………………………….
§ 1º As promotorias de justiça poderão ser judiciais
ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou
cumulativas, locais ou regionais.
……………………………………….” (NR)

Art. 2º Ficam criados 04 (dois) cargos de Promotor de Justiça
de entrância intermediária.

Art. 3° O anexo único da Lei Complementar nº 13, de 25 de
outubro de 1991, passa a ter a seguinte redação:

Art. 4º As despesas resultantes da presente Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas para o Ministério
Público.

Art. 5º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e nas normas pertinentes
contempladas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6° O provimento dos cargos criados por esta Lei atenderá
aos critérios da conveniência e da oportunidade da Administração.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REQUERIMENTO Nº 492 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, após ouvido o Plenário, requeiro a Vossa
Excelência, a realização de Sessão Solene em homenagem ao “Projeto
Bombeiro Mirim”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão.

Requeiro ainda que, a presente sessão solene seja realizada no
dia 10 de agosto de 2017, haja vista que a data já está reservada para a
entrega de Medalha Manoel Beckman, ao Sr. Izac Muniz, Coronel do
Corpo de Bombeiros Militar, Coordenador Geral do aludido projeto.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 03 DE JULHO 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. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 493 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
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realizada no dia 27 de junho do ano em curso, uma vez que estive
representando este poder na Sessão Ordinária da Câmara Municipal
de Pinheiros – Ma, com a finalidade de esclarecer sobre o benefício
social do seguro defeso, conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 03 de julho de 2017. - Junior Verde  -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 494 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 28 de junho do ano em curso, uma vez que estive
representando este poder no lançamento do “Manual do Vereador”, do
deputado federal Cleber Verde, realizado na cidade de Brasília – DF,
conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 03 de julho de 2017. - Junior Verde  -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 495 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do
Maranhão, que seja realizada uma audiência pública, que acontecerá
no dia 04 de julho de 2017, a partir das 14 horas, no Auditório Fernando
Falcão.

A audiência tem como objetivo discutir A CRIAÇÃO DO
PLANO E DA SEMANA MARANHENSE DE VALORIZAÇÃO DA
VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO , contando com a
representatividade do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POLÍCIA
MILITAR, OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO entre outros.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS PROVIDÊNCIAS
NECESSÁRIAS.
EM: 04/07/2017.

REQUERIMENTO Nº 496 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de PASTOS BONS, pela
passagem de seu 253º (ducentésimo quinquagésimo terceiro) aniversário,
que ocorrerá no próximo dia 28 de julho, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
Senhora Iriane Gonçalo, e à Câmara de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu presidente, Senhor Francisco Antunes Camapum
Neto.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 497 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de BURITI BRAVO, pela
passagem de seu 86º (octogésimo sexto) aniversário, que ocorrerá no
próximo dia 05 de julho, oportunidade em que requeiro, também, que
se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Cid
Pereira da Costa, e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu presidente, Senhor Wermeson Sousa de Morais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 498 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de BENEDITO LEITE,
pela passagem de seu 98º (nonagésimo oitavo) aniversário, que ocorrerá
no próximo dia 15 de julho, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor
Ramon Barros, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
do seu presidente, Senhor Baltazar Ribeiro.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 499 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de IMPERATRIZ, pela
passagem de seu 165º (centésimo sexagésimo quinto) aniversário, que
ocorrerá no próximo dia 16 de julho, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Senhor Francisco de Assis Andrade Ramos, e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu presidente, Senhor José Carlos
Soares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 de junho de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 500 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de VIANA, pela passagem
de seu 260º (ducentésimo sexagésimo) aniversário, que ocorrerá no
próximo dia 08 de julho, oportunidade em que requeiro, também, que
se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor
Magrado Barros, e à Câmara de Vereadores daquele município, na
pessoa do seu presidente, Senhor Valter Antônio Mendes Serra.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 27 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. 05.07.17
EM: 04.07.17

REQUERIMENTO Nº 501 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja consignado nos Anais da Assembleia Legislativa a
passagem do 30º ano de criação do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do Maranhão-PROCON/MA, órgão
responsável por promover e executar a política das relações de consumo
no Estado do Maranhão, destacando-se, ainda, os direitos  e garantias,
bem como a defesa do consumidor no âmbito estadual.

Na oportunidade ressaltamos o excelente trabalho que o
PROCON vem realizando em todos os municípios maranhenses
garantindo o direito dos consumidores, motivo pelo qual solicitamos
que seja encaminhada mensagem de congratulações ao Dr. Duarte Junior,
extensiva aos demais servidores do órgão.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de julho de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.07.17
EM: 04.07.17

INDICAÇÃO N° 813 / 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. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela solicitando, com a maior brevidade
possível a disponibilização de 1 (uma) viatura policial para a realização
de ronda no bairro da Cohab, nesta cidade.

Considerando o aumento na criminalidade em toda a região
metropolitana de São Luís, pretendemos, pela presente proposição,
atender às inúmeras reinvindicações oriundas dos moradores do bairro
da Cohab que, entre outros, demandam por uma viatura da ronda
policial para a comunidade, diante da insegurança causada pelo do
crescente número de assaltos, furtos entre outras ocorrências na região.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia.

Destarte, a adoção de medidas de reforço policial, com a
realização de rondas contínuas e em horários de maior incidência de
ocorrências, oferecerá maior segurança à população, promovendo a
ordem social nos espaços urbanos públicos, e permitindo aos moradores
desfrutar de um ambiente digno e capaz de assegurar o bem-estar
social e a ordem pública nos espaços urbanos.

Sendo assim, o presente pleito visa inibir os atos de violência,
através do aumento do policiamento, proporcionando, sobretudo, a
promoção dos direitos humanos, garantindo aos moradores do bairro
elencado o afastamento da sensação de insegurança, e permitindo uma
melhora na qualidade de vida através de um trabalho preventivo e da
segurança ostensiva, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 03 de julho 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 N° 814 / 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. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Trânsito e Transporte, Sr. Francisco Canindé
Barros, solicitando, com a maior brevidade possível a implantação de
um semáforo na Av. Jerônimo de Albuquerque, no Bairro Cohab Anil
III, em São Luís.

Considerada a principal avenida da capital maranhense, a Av.
Jerônimo de Albuquerque interliga alguma das regiões mais populosas,
entre elas, o bairro da Cohab Anil. Sabe-se que a modificação para uma
face moderna, promovida por um novo reordenamento territorial da
cidade, trouxe a expansão do referido bairro, o que também culminou
no aumento do tráfego de veículos na região, e como consequência, o
crescimento do índice de acidentes de trânsito na localidade.

Ademais, o crescimento da frota de carros circulando nas ruas,
cumulado com a falta de sinalização apropriada, faz com que bairro da
Cohab Anil III viva atualmente um verdadeiro caos, no que diz respeito
ao trânsito e à mobilidade urbana.

A falta de sinalização de trânsito, é um problema existente em
várias avenidas e ruas do bairro, como por exemplo no cruzamento da
Avenida Jerônimo de Albuquerque, em frente à Multiclínica, onde os
veículos não obedecem a faixa de pedestre, razão pela qual é necessária
a sinalização semafórica, para elidir a ocorrência de acidentes, algumas
vezes com vítimas fatais.

Visando proporcionar um maior conforto e comodidade aos
usuários das vias terrestres, por meio de um melhor controle e
mobilidade do trânsito, faz-se necessário, em caráter de urgência, um
melhoramento na sinalização no trânsito do bairro, especialmente com
a implantação de um semáforo na aludida referência, devido a
insegurança dos transeuntes.

Destarte, a intervenção será extremamente benéfica à
população, pois irá promover uma melhor fluidez no trânsito do bairro,
sendo uma importante contribuição para a resolução da problemática
da mobilidade urbana da localidade, assegurando o “pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes”, conforme previsto pela Carta Magna, justificando
a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 de julho de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo  Senhor  Presidente  Humberto   Coutinho,
Excelentíssimos  Senhores  Deputados  e  Senhoras  Deputadas,
imprensa, galeria, a  todos   que  nos acompanham  em  todo o  Estado
do Maranhão,  nosso  cordial   bom  dia.  Só para destacar Senhor
Presidente,  na  última  quarta-feira, nós  estivemos em Brasília
participando de  alguns  eventos junto, primeiro, à liderança do Partido,
PRB, buscando discutir políticas de apoio para este país e de forma
muito especial para o Maranhão.  Nós tivemos uma reunião com o
Presidente da Frente Parlamentar de Pesca e Aquicultura, deputado
Cléber Verde, também para discutir as políticas de pesca para o Estado,
inclusive reflexo da nossa audiência pública que tivemos em Pinheiro.
Tivemos a oportunidade de estar com todos os vereadores, convocados
pelos vereadores de Pinheiro que demandaram várias situações entre
elas a questão das portarias, Portaria 11 e 40, uma dificuldade muito
grande que o pescador está enfrentando. E levamos as demandas à
Brasília para apoio do Presidente da Frente Parlamentar de Pesca e
Aquicultura, deputado Cléber Verde. Ocasião também, senhoras e
senhores, que tivemos a honra, a grata satisfação e o privilégio de
participar do lançamento de uma obra, da quinta obra do deputado
federal Cléber Verde, que é o Manual dos Vereadores. Um manual que
vai orientar os vereadores deste país, como mecanismos, instrumentos
para que eles possam realmente desenvolver suas atividades de forma
a cumprir o seu papel como legisladores. Digo honra porque, primeiro,
é nosso irmão, é irmão de sangue, irmão de fé e é irmão de compromisso
com este país e com este Estado. Então para mim foi um privilégio
redobrado em participar do lançamento de uma obra que vai acrescentar
muito aos nobres pares, aos nobres vereadores deste país, deste Estado,
de forma muito especial no Maranhão. Essa obra foi pensada para o
Maranhão, mas ela ganha uma proporção em nível de país, porque é o
manual do vereador em que o vereador terá oportunidade de conhecer
os mecanismos, por exemplo, de encaminhamentos desde suas
proposições como Indicações, Requerimentos, Projetos de Leis, enfim,
instrumentos que permitem que o vereador possa legislar, possa
fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal e, assim, cumprir o
seu papel como vereadores. Então essa nossa condição de poder,
naquele momento, ter participado do lançamento dessa obra traduziu
o apreço que temos. Claro, a conjuntura hoje é de instrumentos que
permitam que todos nós possamos desenvolver nossas atividades de
forma realmente a cumprir esse papel institucional pelo qual fomos
eleitos, mas acima de tudo também por compreender a vocação, a
vontade do escritor, do deputado federal Cléber Verde em poder agraciar
este país com essa grande obra. Tivemos a presença de muitas
autoridades, foi o lançamento concorrido no Congresso Nacional.
Estavam lá presentes vários deputados federais, inclusive do Rio de
Janeiro, do Tocantins, São Paulo e com a presença de vereadores que
foram ali prestigiar o lançamento destacando aqui o vereador João
Luiz, do PRB, e Alessandro Sandes, do município de São Félix de
Balsas. Tivemos a oportunidade de participar da Mesa e agradeço,
neste momento aqui, esse privilégio de estar ali junto com várias
autoridades participando do lançamento, mas participando também da
Mesa que pôde realmente direcionar os trabalhos desse lançamento.

Foi um momento também de autógrafos, o deputado teve a
oportunidade de distribuir esse livro, muitos já querendo levar para os
seus Estados, ou seja, foi um momento ímpar para os vereadores deste
país porque têm a oportunidade de terem o que não tivemos. Digo isso
porque o deputado Cléber Verde foi vereador, tive a oportunidade de
acompanhá-lo desde o início. Lá na Câmara Municipal de São Luís
pudemos também ajudá-lo nas suas proposições, no seu trabalho
legislativo como vereador e como foi um aprendizado, como ele costuma
dizer, por osmose. Agora não, agora o aprendizado que vamos ter pelo
resumo, pelo manual que vai permitir um passo a passo, que vai permitir
aos vereadores terem conhecimento de tudo que precisam saber para
realizar as suas atividades. Sei que o momento, inclusive ele cita que
ele sabe como ninguém quais são as dificuldades que um vereador
enfrenta. Essa obra reafirma o compromisso dele com o Parlamento e
isso realmente para nós nos engrandece, enquanto parlamentares. E
falei, fiz questão de destacar, eu como deputado estadual no Maranhão
tenho sido reflexo dele pelas ações dele em Brasília. Ou seja, ele
desenvolve as ações em Brasília e estamos fazendo aqui no Maranhão
com muito afinco, com muita determinação, com a vontade de querer
realmente dar a nossa contribuição para o povo deste Estado sem em
nenhum momento cessar essa determinação. Temos um compromisso
permanentemente, dedicamos todos os nossos finais de semana às
estradas, aos municípios e de poder dialogar com a sociedade maranhense
através do nosso mandato participativo. E falei no lançamento dessa
obra, não só a condição da letra fria de qualquer livro que possa ter,
mas o significado e o significante dessa obra para realmente o
desenvolvimento dessa atividade tão nobre que é a atividade legislativa
e que será fortalecida com esse manual. Então parabéns ao deputado
Cléber Verde pela sua quinta obra, por essa iniciativa tão louvável, tão
importante e que vai trazer divisas para este país e para este Estado.
Muito obrigado, Senhor Presidente, e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia! Que Deus seja louvado! Senhor Presidente, eu
aproveito a oportunidade do Pequeno Expediente para convidar a
população do Estado do Maranhão, os internautas, os telespectadores
da TV Assembleia, os demais pares, a imprensa para participar de uma
audiência pública que será realizada na tarde de hoje, na Assembleia
Legislativa, que é um tema recorrente e de suma importância. Nós
temos sido muito sondados por várias pessoas para que pudéssemos
debater o tema, trazer esse tema para a Assembleia Legislativa e para
que pudéssemos também oportunizar o debate com a sociedade.
Apresentamos um projeto de lei e acompanhamos a sua tramitação na
CCJ e recebemos o parecer da Comissão. Estamos colocando inclusive
esse projeto de lei para apreciação hoje na audiência para um amplo
debate um grupo de estudos para que possamos aprimorar, melhorar e
encaminhar ao Governo do Estado como um anteprojeto de lei. Em
suma, qual o motivo, qual o objetivo, qual a finalidade da audiência na
tarde de hoje? Dispõe sobre o Plano Estadual de Valorização da Vida e
Prevenção do Suicídio. Nós temos números alarmantes e crescentes de
suicídios no Brasil. E o Maranhão não fica distante disso. E muitas
vezes esses números são escondidos. Muitas das vezes as estatísticas
ficam simplesmente para estudos. E hoje um dos maiores males da
sociedade moderna é a falta de atenção, com advento da Internet, das
redes sociais. Muitas das vezes, há um distanciamento do
relacionamento familiar, a atenção para com os filhos, para com os
netos. E hoje existe no coração de muitas pessoas o distanciamento, a
depressão, o mal que permeia o coração de muitas pessoas. E nos mais
diversos relatos, nos mais diversos testemunhos, fala-se do isolamento,
fala-se da falta de diálogo, fala-se da falta de um contato mais próximo.
A cada dia que passa, vivemos numa sociedade mais hipócrita, em que
as pessoas não se respeitam, em que as pessoas às vezes se escondem
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atrás de um cargo, de uma autoridade, de um curso superior e deixa de
fazer o mais importante, que é a valorização da vida e a valorização do
próximo. As pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não se
cumprimentam, as pessoas não se respeitam. E muitas das vezes as
relações são permeadas pelo jogo de interesse. Muitas das vezes temos
um caso de depressão, alguém precisando de um apoio, de uma palavra
amiga, de um ombro amigo bem próximo da gente, e às vezes não temos
a capacidade de perceber, não temos a capacidade de compreender e
muitas das vezes passam despercebidas. Apresentamos o Plano
Estadual de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. E na tarde de
hoje travaremos esse debate com dois convidados especialistas no
assunto. Um deles é o doutor Ruy Palhano, e outro é um psicólogo
especialista também no tema. Trata desse tema também no Tribunal de
Justiça, onde temos também o Desembargador Froz Sobrinho, que era
o nosso convidado, só que está de férias e não poderá se fazer presente.
Então convido a todos os médicos desta Casa, enfermeiros, todos os
deputados que possam participar desse amplo debate sobre a
valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Que Deus estenda as
suas mãos poderosas sobre esta Casa, sobre a nossa querida São Luís,
sobre o Estado do Maranhão, e que os nossos corações possam
compreender o real sentido da vida e aproximação à presença de Deus
nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas. Desde ontem, são 16 novos municípios que
simultaneamente estão recebendo intervenções do Governo do Estado
através do Programa Mais Asfalto. Ontem eu recebi diversas fotos lá
do município de Urbano Santos, onde vi a alegria da população, já com
as máquinas na cidade já começando o trabalho de pavimentação e
recapeamento asfáltico de 8 km na cidade de Urbano Santos. Cidade
que está precisando de intervenções do Governo do Estado até em
função da omissão da prefeitura local. E a população realmente reagindo
com muita alegria. Eu recebi as informações, fotos e mensagens do
líder político Washington do Posto, alegre, até porque o Governo do
Estado, inclusive, atende uma reivindicação do município de Urbano
Santos. O próprio Washington do Posto, junto com outros amigos e
correligionários lá do município de Urbano Santos, esteve aqui em São
Luís, solicitou por diversas vezes, solicitou que nós intercedêssemos
junto ao Governo do Estado para priorizar o município de Urbano
Santos, tendo em vista a situação precária de muitas ruas do município.
Eu, à época, disse aos nossos líderes locais que compreendia a
preocupação, que até achava muito saudável que eles viessem aqui
reivindicar mesmo não estando na prefeitura, reivindicar benefícios
para os municípios, porque assim é que se devem comportar os
verdadeiros líderes políticos. Mas lembrei que a atribuição de
pavimentar ruas, de fazer melhoramento urbano é do município e que
esse programa tem por objetivo auxiliar os municípios nesta função.
Porque é prerrogativa primeira das prefeituras a pavimentação urbana.
E, enfim, venho cumprimentar o Governador Flávio Dino, o Secretário
Clayton Noleto por essa iniciativa de levar não só para Urbano Santos,
que destaco de forma particular, tendo em vista as informações que lá
recebi da alegria da população ao ver mais essa obra importante do
Governo do Estado chegando àquele município, mas cumprimento o
Governo do Estado por essa iniciativa, que é importante, porque embora
alguns critiquem e digam que já tenham inclusive classificado como um
programa de finalidade eleitoral, mas é um programa que leva também,
além de levar, além de melhorar a autoestima da população, facilita o
trânsito na cidade, diminui a quantidade de poeira, enfim, ajuda a
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Finalizo este pronunciamento
cumprimentando toda a população de Urbano Santos, que recebe mais
esta obra importante, em especial o líder político Washington do Posto,
uma pessoa que tem se dedicado muito a defender os interesses daquele
município. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, hoje, eu venho trazer uma informação que me foi
passada aqui de suma importância para a cidade de Bacabal. Nesta
tribuna, nós já aqui relatamos a dificuldade que nós temos hoje na
cidade de Bacabal de escola de ensino médio, principalmente numa
região que uma das regiões mais importantes da cidade que fica na
estrada de Bela Vista, que tem bairros e comunidades grandiosos, bairro
da Areia, bairro daquela região novo Bacabal, o conjunto Terra do Sol
que é um dos maiores conjuntos habitacionais hoje da cidade de Bacabal.
A grande dificuldade que se tem hoje para os jovens, para os estudantes
é o acesso ao ensino médio pela falta de escola de ensino médio naquela
região. Hoje, deputado Edivaldo Holanda, eu fiquei muito feliz porque
recebi a notícia do nosso querido secretário Felipe Camarão, da
Educação, de que o governador Flávio Dino autorizou que o colégio
Caíque, que é uma escola já antiga em Bacabal, que fica na comunidade,
no bairro Freire Solano, que está desativada inclusive há cerca de três
anos, pela decadência da sua infraestrutura, como ocorre em todos os
CAICs do Maranhão. Então, o governador autorizou o secretário Felipe
Camarão a fazer a reforma e recuperação de todo CAIC para transformar
em uma escola digna, uma escola de ensino médio que será tão
importante para a vida dos estudantes de Bacabal, como eu disse,
principalmente os estudantes daquela região da estrada da Bela Vista
que hoje não têm acesso pela falta de vaga. Para se ter ideia, deputado
Rafael Leitoa, que também tem o mesmo problema na cidade de Timon
e também foi autorizado em Timon, os estudantes hoje daquela região
têm que se deslocar de suas casas, de suas residências para o outro lado
da cidade de Bacabal em busca de ensino médio, o que dificulta, claro,
o aprendizado, dificulta a ida desse estudante, que já vive numa situação
precária, em dar continuidade ao seu ensino. Então, a nossa luta aqui
na Assembleia, nesta tribuna, foi sempre de reivindicar a recuperação
dessa escola CAIC, porque é uma escola que está implantada em uma
região importante da cidade de Bacabal, e os estudantes estavam
desassistidos pela falta de vagas, pela falta de oportunidade no ensino
médio. Com a autorização do governo de fazer esta recuperação, isso
traz a esperança, isso traz a perspectiva de futuros melhores para os
jovens bacabalenses, para os estudantes bacabalenses darem
continuidade ao seu ensino, porque eu acho que acreditamos que só
através da educação é que nós vamos, a cada dia, melhorar mais o
nosso estado e dar perspectiva para esses jovens se transformarem em
pais e mães de família com condições de manter a dignidade dentro dos
seus lares. Então, eu fico muito feliz porque é uma luta nossa essa
reivindicação e hoje esse sonho vai começar a ser concretizado. Segundo
o nosso querido secretário Felipe Camarão, a licitação já foi startada
no valor de mais de R$ 3 milhões. Então, aquela região da Bela Vista vai
ser contemplada mais uma vez com o ensino médio que é tão importante
na vida da nossa cidade e principalmente, como eu disse, para os
estudantes bacabalenses. Muito obrigado, senhor presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei nº 166/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide, depende de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Suspendo a sessão para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania emita seu parecer. Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Reaberta a sessão. Com a palavra o Senhor Presidente
da Comissão.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, o Projeto de Lei de n.º 166/2017 foi aprovado por
unanimidade pelos senhores deputados presentes na Comissão de
Constituição e Justiça.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto
de Lei n.º 095/2017, Mensagem nº 018/2017, de autoria do Poder
Executivo. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai para
segundo turno. Projeto de Lei nº 134/2017, Mensagem nº 041/2017, de
autoria do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A
matéria para segundo turno.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela ordem, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto contrário
ao Projeto de Lei n.º 095/2017. E acho que o maranhense não aguenta
mais pagar imposto e ainda mais um tema desses que afeta pequenos
comerciantes que é o comercio de água mineral. Portanto, quero registrar
meu voto contrário, Senhor Presidente, a esse projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - O deputado
Adriano Sarney vota contra esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Anotado. Aprovado contra os votos dos deputados
Eduardo Braide, Adriano Sarney e Max Barros também. Projeto de Lei
nº 135/2017, Mensagem nº 042/2017, do Poder Executivo. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. A matéria vai para segundo turno. Projeto de
Lei nº 088/2017, Mensagem nº 016/2017, de autoria do Poder
Executivo. Em discussão. Encerrada primeira discussão. A matéria vai
para segunda discussão. Requerimento à Deliberação dom Plenário:
Requerimento n.º 491/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
sobre sessão extraordinária. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 489/2017, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda. Justificativa de falta. Deferido.
Requerimento nº 490/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás.
Justificativa de falta. Deferido. Estão incluídos para amanhã o Projeto
de Resolução nº 018/2017, segundo turno, de autoria do Deputado Dr.
Levi Pontes, Requerimentos nº 492, 493, 494/2017 de autoria do
Deputado Júnior Verde, Requerimentos nº 496, 497, 498, 499 e 500/
2017 de autoria da Deputada Nina Melo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Deputado Eduardo Braide pela liderança do Partido,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Pelo tempo do bloco, Senhor Presidente. Peço
questão de ordem. Tempo do bloco o Deputado Wellington logo após
o Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não entendi.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pelo Tempo do Bloco, 8 minutos, logo após o Deputado Eduardo
Braide. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ele pediu pela Liderança. Depois vai para o Bloco,
está certo?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Inicio
meu pronunciamento saudando a Diretoria do Boi do Bairro de Fátima,
que se encontra aqui na galeria, sejam bem-vindos a esta Casa. E para
manifestar o meu agradecimento e parabenizar esta Casa, Deputado
Cabo Campos, pela aprovação do Projeto de Lei, de nossa autoria, Nº
166/2017, que inclui a Festa de São Marçal, no calendário oficial de
eventos no Governo do Estado do Maranhão. É um reconhecimento a
essa manifestação popular, cultural, que, este ano, completou 90 anos
de existência e nada mais justo que tirar essa manifestação, Deputado
Max Barros, da informalidade no aspecto legal e trazê-la para a
legalidade por meio desse Projeto de Lei que não é meu, mas da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E um reconhecimento
a essa cultura resistente do nosso estado, que entra ano e sai ano, mas
continua lá, deputado Wellington do Curso, participando,
movimentando, gerando renda, gerando emprego e mantendo vivas as
nossas tradições. Portanto, parabéns, a cada senhor deputado e senhora
deputada pela aprovação desse Projeto de Lei que vai a sanção agora
do Exmo. Senhor Governador do Estado, que tenho certeza contará
com a sua assinatura para que vire lei e seja de forma oficial, incluído
no calendário de eventos do Governo do Estado a Festa de São Marçal
a ser realizada todos os anos, no dia 30 de junho, aqui no Município de
São Luís. Portanto, parabéns a esta Casa e que a cultura maranhense
possa estar cada vez mais presente na vida de cada um de nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Wellington do Curso por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas e telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembleia, nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado.
Senhor presidente, apresentamos aqui, nesta Casa, no início do mês de
junho, uma grave denúncia do abandono de uma escola na cidade de
Paraibano e mais grave ainda é a construção de uma quadra dentro de
uma escola abandonada, quer dizer, a má aplicação do dinheiro público,
a malversação do dinheiro público, indícios de fraude, de máfia, de
corrupção, dinheiro jogado fora, porque não dá para se compreender
qual a lógica de se construir uma quadra dentro de uma escola
abandonada, até porque nós denunciamos várias quadras abandonadas
tanto na Prefeitura de São Luís, como é o caso da quadra da Alemanha,
quadras dentro de escolas, como é o caso do Centro de Ensino Cidade
de São Luís, na Cohab, além de escola no Maiobão e na Raposa com
quadras destruídas. Aí não compreendemos qual a lógica se muitas
quadras estão destruídas em escolas em funcionamento, por que
construir uma quadra dentro de uma escola abandonada? Fizemos a
denúncia, apresentamos a denúncia na tribuna desta Casa, o secretário
de Educação do Estado tentou desviar a atenção da denúncia, colocaram
que a escola era municipal, não era estadual, várias situações, mas essa
situação de uma escola de 12 salas de aulas com o telhado totalmente
deteriorado, destruído, todas as salas de aula destruídas, uma das salas
de aula com livros queimados e jogados. Essa situação da construção
de uma quadra dentro de uma escola abandonada. A construção da
quadra, aparentemente nova tem menos de um ano e ainda tem os
andaimes no local. Fiz a denúncia e tentaram desqualificar a denúncia.
Desconstituir a denúncia. Mas, senhoras e senhores, protocolamos a
denúncia no Ministério Público e recebemos o ofício de nº 224,
endereçado ao nosso gabinete, resposta ao nosso ofício nº 074, em que
fazemos as denúncias. E o Ministério Público confirma as denúncias
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do Deputado Wellington. E mais ainda, disseram que a escola era
municipal, que a escola não é estadual, a escola Edison Lobão, em
Paraibano; que a escola não é Edison Lobão, a escola é Gonçalves Dias.
Só que com um detalhe, a escola só foi passada para um município no
mês de dezembro de 2016, ou seja, no final do ano passado. A
construção da quadra está sendo executada, ou foi executada ainda
durante o período em que a quadra estava sob a administração do
Estado, mas, ou seja, já está com o Ministério Público. O Ministério
Público fará a investigação pertinente, necessária, porque o caso
gravíssimo requer. E eu passo a ler para V. Exas. a ação civil pública,
ajuizada pelo Ministério Público de Paraibano. Do Pedido: Conforme
atestam as fotos juntadas  o estado prévio deplorável e que a cada dia
se deteriora mais ainda, os riscos e lesões à educação de crianças e
adolescentes, à saúde pública, à segurança e ao patrimônio por essa
paralisação inexplicável, indesculpável são patentes e óbvios,
renovando-se a agravante a cada dia que se prolonga. Já disse o
Ministério Público que requer que seja proferida liminar, determinando
ao município de Paraibano e ao Estado do Maranhão que providencie
a inclusão de obras na instalação e revitalização do prédio da escola
Edson Lobão em seu orçamento ainda em 2017. Por fim, o Ministério
Público requer a citação dos réus que ao corresponderem à presente
ação, caso entendam necessário: um, que seja realizada inspeção judicial
no prédio citado, para atender o seu estado de abandono; dois, que seja
oficializado à Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, para
que informe a atual situação do convênio 41.2003 da SEEDUC e do
processo administrativo com a SEEDUC; três, que ao final seja
confirmada a liminar e os réus condenados a incluírem no orçamento de
2017 valores destinados à restauração e revitalização do prédio; quatro,
que os réus sejam condenados a  realizar obras de restauração e
revitalização do prédio da escola Edson Lobão, faz referência à escola
do Estado, colocando o ponto para uso das atividades educacionais e
de assistência social; cinco, sejam os réus condenados também ao
pagamento das custas e emolumentos processuais, como ônus da
sucumbência. Requer e protesta ainda provar o alegado por meios de
provas admitidas em direito, mais inspeção judicial, provas
testemunhais, periciais e documentais. Desenvolvemos  um projeto de
olho na escola e temos verificado escolas tanto na capital como na
Região Metropolitana e no interior do Estado. E essa é a situação de
uma escola a 500 quilômetros de São Luís, a 500 quilômetros da capital,
na cidade de Paraibano. E fica o nosso questionamento com relação à
Escola Digna. Estamos concluindo o nosso levantamento com relação
à Escola Digna. Do documento que nos foi enviado pela Secretaria de
Educação, nós estamos fazendo um estudo detalhado, minucioso sobre
todas as informações elencadas no documento encaminhado a esta
Casa por parte da Secretaria de Educação do Estado. E o Governo que
fez exaustiva propaganda logo depois que seu nome constava na delação
da Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil, e o Governador
do Estado do Maranhão teve o seu nome delatado, teve seu nome
incluído na Lava Jato. E tão logo soube da delação da Lava Jato que
incluiu o seu nome na operação, o Governo do Estado tratou de aumentar
a propaganda e as ações, destacando a construção de 300 novas escolas,
e tem pouco mais de 10 escolas construídas, destacando a reforma e a
construção de 574 escolas, e não condiz com a realidade. O Governo
do Estado do Maranhão, logo após ter o seu nome incluído na delação
da Lava Jato, aumentou a propaganda em todo o Estado do Maranhão,
principalmente nas ações do Governo. Eu estou hoje trazendo a esta
Casa o pronunciamento do Ministério Público em Paraibano, de uma
escola abandonada do Estado. Apresentamos também, nesta Casa, que
na Escola Digna, do Governador Flávio Dino, alunos estão estudando
ao relento, na Escola Robson Martins, no Maiobão. E também
protocolamos ao Ministério Público para que possa averiguar e
investigar, porque disseram que a escola foi reformada, está na relação.
Mas pintar muro é reformar escola? Uma escola que não tem instalação
elétrica, que não tem tomadas, que não tem interruptores? O deputado
Wellington de olho nas escolas. Senhoras e senhores, nada mais do que
a nossa obrigação, o nosso papel parlamentar que é de legislar e de
fiscalizar as ações do Executivo e a aplicação do dinheiro público. Com
a palavra o governo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira do Pindaré, pela Liderança do
Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, fiz questão de usar
o tempo da liderança do bloco porque hoje é um dia daqueles, deputada
Francisca Primo, deputada Ana do Gás, que dá orgulho da luta que a
gente trava, a vida inteira, para transformar a realidade do estado do
Maranhão. Hoje foi inaugurada a Casa de Apoio Ninar, estamos vindo
de lá neste momento, nem pudemos participar da Ordem do Dia, mas
foi um momento de extrema emoção. Foi marcada por muita emoção
essa realização do Governo do Estado. O Prefeito Edivaldo Holanda
Júnior estava lá, muitas autoridades, deputados estaduais, federais e
aquilo que era uma casa de farras, de banquetes, de festas intermináveis
com dinheiro público, hoje é uma casa a serviço do povo e a serviço
daqueles que mais precisam: pessoas com deficiências, pessoas que
enfrentam uma luta por conta da microcefalia ou de outras situações
neurológicas, deputado Levi Pontes, elas hoje têm um lugar para serem
cuidadas, para serem recebidas, para serem acolhidas, para serem
assistidas, para serem orientadas e isso é uma diferença monumental.
É outro significado, é um sinal claro das mudanças que estão sendo
realizadas no estado do Maranhão e que alguns insistem em não ver.
Alguns insistem em não ver, só vê o que tem de errado, mas não
conseguem ver o que tem de bom, o que tem de certo, aquilo que está
sendo construído positivamente no estado do Maranhão e que é
referência para o Brasil. É referência para o Brasil. O Ministério da
Saúde veio aqui e quer saber como é que acontece, como é que funciona,
qual a metodologia para que o Maranhão realize uma coisa tão bonita,
tão bela quanto essa. Que não é só o prédio, são profissionais de todas
as áreas, multidisciplinar para dar atendimento adequado a essas
pessoas, que precisam e que são vítimas da Zika e de outras causas,
mas que levam essas dificuldades e só quem é pai ou mãe de uma
criança em situação como essa pode ter a sensação, a plenitude do que
significa. Então para nós hoje é um dia de realização. E para aqueles
que criticam, que dizem: ‘olha, mas por que não vendeu’? Não vendeu
a casa, primeiro, porque o momento, a crise não propicia uma venda
adequada no mercado imobiliário. Mas há uma segunda razão, essa
casa nunca teve registro, nem poderia ser vendida e isso só foi
descoberto depois que o governo tomou conta da situação e foi verificar
aquela casa de veraneio na área mais nobre de São Luís, no pedaço de
chão mais caro do Maranhão e não podia ser vendido. E o governador
falou uma coisa que achei muito importante e o secretário Lula também,
que aqueles que criticam acham que aquele pedaço de chão, caro, poderia
servir para as farras, mas eles criticam porque acham que não pode
servir para atender crianças que precisam. É uma crítica infundada,
inconsequente e por essa razão faço questão, Senhor Presidente, de
registrar essa emoção que a gente sentiu hoje. E hoje, deputado Othelino,
ficamos muito orgulhosos. Hoje é um dia daqueles que dá orgulho de
tudo que nós travamos, toda luta que nós travamos para eleger o
Governador Flávio Dino e para fazer as mudanças que estão acontecendo
no estado do Maranhão. E muito mais vem pela frente, porque estamos
no caminho certo. Essa luta nós travamos com coragem, com
determinação e com responsabilidade acima de tudo e as consequências
positivas estão sendo sentidas cada vez mais pela população
maranhense. Parabenizo V. Ex.ª porque foi parceiro dessa luta o tempo
todo e hoje a gente tem que compartilhar esse sentimento de alegria,
esse sentimento de realização, esse sentimento de conquista que não é
minha, não é sua, não é daqueles que estiveram no palanque, mas é de
todo o povo do Maranhão, é de todos que sonham pela mudança real
no estado do Maranhão e isso, graças a Deus, está acontecendo. Viva o
Maranhão, viva o projeto, a casa de apoio Ninar, viva o governo do
Estado pela luta que trava e pelas realizações que entrega ao povo do
Estado. Muito obrigado, senhor presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Partido Verde.
Deputado Rigo, V. Ex.ª vai utilizar a tribuna? Declina. Bloco Parlamentar
Democrático? Expediente Final. Deputado Othelino Neto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Concedo a palavra ao deputado Wellington do
Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Marco Aurélio, por dez minutos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Nina Melo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Humberto
Coutinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Deputados:
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, César Pires, Fábio
Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho,
Léo Cunha, Paulo Neto, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e
Vinícius Louro. O Presidente Deputado Humberto Coutinho 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: Rigo Teles, Stênio Rezende, Rogério Cafeteira, Rafael
Leitoa, Wellington do Curso e Doutor Levi Pontes. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação das Medidas
Provisórias nºs: 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
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. Ambas as Medidas Provisórias receberam parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foram aprovadas e
encaminhadas à Sanção Governamental. Em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, foi aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental o 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. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 479/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, encaminhando
Mensagem de Aplausos e Congratulações a Hans Joseph Nina Hönh,
que assumiu o cargo de Diretor de Competições da Federação

Maranhense de Futebol; 480 e 481/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa
Votos de Congratulações às populações dos Municípios Arari,
Esperantinópolis e Presidente Dutra pela passagem dos seus
aniversários, comemorados no mês de junho; 484/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos, encaminhando Votos de Aplausos ao Senhor
Valdson Gatinho, Soldado da Polícia Militar do Maranhão, que no dia
27 de maio de 2017, que salvou a vida da parturiente Beatriz Gomes
Xavier e seu filho Bryan Phellipe, requer, também, que se dê ciência ao
Comandante da 2ª USC-Coroadinho, ao Secretário de Segurança Pública
e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, para que o ato
seja registrado no histórico da Corporação; 485/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 166/2017, de sua autoria e
486/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 06 de julho, em
comemoração aos 120 anos do Boi da Maioba. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 483/2017, de autoria
do Deputado Zé Inácio, solicitando que seja justificada sua ausência na
Sessão Plenária do dia 08 de junho 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 e 487/2017, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada
sua ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 19 a 22 de
junho do corrente ano, conforme atestado médico. Sendo indeferido o
Requerimento nº 482/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, a
Secretária de Estado de Planejamento, Senhora Cynthia Celina de
Carvalho Mota Lima, 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). Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
os Projetos de Lei nºs: 088, 095, 134 e 135/2017, de autoria do Poder
Executivo e os Requerimentos nºs: 489/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda; 490/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás e
491/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto. No primeiro horário
do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio.
No tempo reservado aos Blocos e Partidos falaram os Deputados:
Edilázio Júnior, pelo Partido Verde, o Deputado Professor Marco
Aurélio pela Liderança do Governo e o Deputado Rogério Cafeteira
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. 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, 04 de julho de 2017.

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

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

Primo.

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2017 13
Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macêdo
e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus iniciamos os nossos trabalhos”. Em seguida, efetuou-se a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 144/17, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública
o Instituto Socioeducativo Mãos Solidárias; 145/17, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa considerando de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores Remanescentes de Quilombo do Povoado Juçara; 146/
17, também de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que considera de
Utilidade Pública a Associação dos Moradores da Localidade Morada
Nova; 147/17, ainda do Deputado Rafael Leitoa, considerando de
Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais de Santa Isabel;
148/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade
Pública a Associação dos Produtores Rurais Quilombolas Proteção
São João do Povoado Mata; 149/17, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, que considera de Utilidade Pública o Instituto Beneficente
Peniel de Aldeias Altas e Projeto de Lei nº 150/17, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o Bloco
Alternativo Ritimistas Unidos da Madre Deus”. Requerimentos nºs:
438/17, da Deputada Nina Melo, solicitando que seja registrado nos
anais desta Casa e encaminhados Votos de Congratulações ao Boi da
Maioba, pela passagem de seu aniversário de 120 (cento e vinte) anos
de fundação, em 07 de junho; 439/17, da Deputada Nina Melo
encaminhando Mensagem de Pesar à família de Gildemar Santos Silva,
que faleceu no dia 07 de junho do ano em curso e Requerimento nº 440/
17, do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar
aos familiares do Senhor Antônio José da Conceição Ramos, pelo
falecimento ocorrido no dia 11 de junho; Indicações nºs: 748/17, do
Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e para o Secretário de Estado
do Esporte e Lazer, Senhor Márcio Jardim, solicitando a construção
de uma praça pública no Povoado Chapadinha, município de Paraibano;
749/17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, com
encaminhamento para o Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando a  conclusão das obras do Centro de Ensino
Professor Antenor Bogéa, no Município de Matões do Norte; 750 e
751/17, da Deputada Valéria Macêdo ao Governador do Estado, e ao
Secretário de Estado e Desenvolvimento Social, Senhor Neto
Evangelista, solicitando a implantação de um sistema simplificado de
abastecimento de água para as localidades Campestão e Paraíso dos
Lagos no Município de Governador Edson Lobão; Indicação nº 752/
17, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com cópia ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a implantação
de uma rotatória com semáforo, abrigo na parada de ônibus, sinalização
vertical e horizontal no KM 17 da MA 201 (Pau Deitado). Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o expediente lido
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Raimundo
Cutrim que discorreu sobre a situação financeira que passa o município
de Senador La Rocque em virtude do desmembramento de 18 povoados
que foram incluídos para os municípios de João Lisboa e Buritirana.
Em seguida o Deputado Rigo Teles relatou sobre sua participação no
Congresso da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais,
nos dias a 07, 08 e 09 do corrente mês, na cidade de Foz do Iguaçu. Na
Tribuna o Deputado Sérgio Vieira registrou o sucesso da programação
de aniversário da Cidade de Açailândia, marcada por comemorações e
inaugurações de obras, incluindo a inauguração de duas unidades básicas
de saúde e uma moderna quadra poliesportiva coberta. Por sua vez, o
Deputado Bira do Pindaré registrou seu pesar pelo falecimento do
Mestre Patinho, um dos mestres mais conhecidos e um dos maiores
formadores da História do Maranhão no que diz respeito à capoeira e
sugeriu a criação de um espaço dedicado à capoeira que, segundo o
Parlamentar é um patrimônio nacional e tem uma força incrível no
Estado do Maranhão. O Deputado Cabo Campos discorreu sobre a

Lei de Organização Básica, auxílio alimentação e promoção destacando
que esta Lei visa a expansão do quadro dos praças e oficiais garantindo
o maior número de cargos, além de garantir assessoria jurídica e
tratamento da saúde ao militar e sua família. Com a palavra o Deputado
Júnior Verde relatou sua participação na reunião do Parlamento
Amazônico onde se discutiu a crise econômica nos estados, com a
participação de quatro governadores: Governador Beto Richa,
Governador Geraldo Alckmin, Governador Marconi Perillo, Governador
Wellington Dias, com a mediação do jornalista Heraldo Pereira. Em
seguida ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que discorreu sobre
a matéria apresentada no Fantástico sobre a corrupção no Brasil, na
qual, segundo o Parlamentar, o estado do Maranhão, foi destaque com
diversos casos de improbidade e usurpação do dinheiro público. Por
fim o Deputado César Pires parabenizou e agradeceu a participação
dos alunos do Instituto Federal de Educação do município de São José
de Ribamar no Programa Parlamento Estudantil. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação do
Requerimento nº 411/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, para que se faça presente a esta Assembleia
Legislativa a fim de prestar esclarecimentos acerca da fuga em massa
de presos da Penitenciária Estadual de Pedrinhas, ocorrida no dia 21
do maio e concedeu a palavra ao Deputado Sousa Neto, autor do
Requerimento para discuti-lo. O referido Requerimento foi rejeitado
contra os votos dos Deputados Sousa Neto e Adriano Sarney. Em
seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs 423 e 429/2017, de
autoria dos Deputados Adriano Sarney e Raimundo Cutrim, para que
sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados Votos de
Congratulações à população do Município de Carutapera, pela
passagem de seu  aniversário comemorado no mês de junho; 424 e 425/
2017, do Deputado Adriano Sarney e da Deputada Francisca Primo,
respectivamente, solicitando que sejam registrados nos Anais desta
Casa e encaminhados Votos de Congratulações à população do
Município de Açailândia, pela passagem de seu  aniversário
comemorado no mês de junho ; 426 e 427/2017, de autoria da Deputada
Francisca Primo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta
Casa Votos de Congratulações às populações dos Municípios de São
João dos Patos e Tufilândia pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de junho; 428/2017, do Deputado Edson Araújo,
enviando Mensagem de Congratulações aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Municípios de Açailândia, Barreirinhas, Cedral,
Godofredo Viana, Urbano Santos, São João Batista, Bacurituba,
Bequimão, Tufilândia, Arari, Esperantinópolis e Presidente Dutra
parabenizando-os pelo aniversário de emancipação dos respectivos
municípios; 430/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, ao Presidente
da Câmara Federal, Deputado Rodrigo Maia, bem como aos membros
da Bancada Maranhense na Câmara e no Senado Federal, manifestando
o apoio desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei Complementar
nº 199/2015, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que dispõe sobre o
procedimento para criação, incorporação, fusão e desmembramento de
municípios e 431/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide ao
Governador do Estado do Maranhão, solicitando a destinação de
recursos para a Prefeitura de São Luís, com o objetivo de evitar o
colapso na área da saúde da capital maranhense. O Requerimento nº
435/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, ficou transferido
para a próxima Sessão devido à ausência da autora. Em seguida, foram
submetidos à deliberação da Mesa e deferidos os Requerimentos nºs:
436/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, ao Secretário de Estado
de Esporte e Lazer, Senhor Márcio Batalha Jardim, para que informe a
esta Casa o valor orçamentário anual destinado à pasta, referente aos
exercícios 2015, 2016 e 2017 e Requerimento nº 437/2017, de autoria
do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja justificada a sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 15 e 16 de maio de
2017, em virtude de viagem representando a Assembleia Legislativa do
Maranhão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 438 e 439/2017, de autoria da Deputada Nina
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Melo e 440/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo reservado aos Blocos e Partidos o Deputado Wellington do
Curso, falando pelo Bloco Parlamentar Independente teceu duras críticas
à situação da educação do estado do Maranhão, afirmando que os
números apresentados pela Secretária de Estado de Educação referentes
as reformas divulgadas pela propaganda oficial do governo não
correspondem a realidade.  O Deputado Cabo Campos que falou pela
Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão defendeu a
redução do interstício da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar
para progressão funcional e salarial dos servidores dessas instituições.
No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de junho de
2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Rigo Teles - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca
Primo - Segunda Secretária, em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sérgio

Vieira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edson

Araújo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e
Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício,
Deputado Fábio Macêdo, declarou aberta a Sessão: “Em nome do
povo e invocando a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos”.
Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente a seguir:  Projetos de
Lei nºs: 151/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
proíbe a comercialização de cigarros e de derivados do tabaco em um
raio de duzentos metros das instituições de ensino do Estado do
Maranhão; 152/17, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa
de Desconto Parcelado dos valores relativos ao IPVA na Folha de
Pagamento dos Servidores Públicos e Militares no âmbito do Estado
do Maranhão; Requerimentos nºs: 441/17, de autoria do Deputado Zé
Inácio, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações à população do Município de Bequimão, pela passagem
de seu aniversário, comemorado no mês de junho; 442/17, do Deputado
Bira do Pindaré encaminhando Mensagem de Pesar aos familiares de
Antônio José da Conceição Ramos, mais conhecido como “Mestre
Patinho”, pelo seu falecimento ocorrido; 443/17, de autoria do Deputado
Vinícius Louro, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 07 e 08 de junho, uma vez que esteve
representando este Poder na “XXI Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE)”, realizada na cidade de
Foz do Iguaçu/PR; 444/17, do Júnior Verde solicitando que seja
justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 05 de junho
do ano em curso, quando esteve representando este Poder no “1º
Encontro Municipal Partidário e Tarde de Filiação”, realizado na cidade
de Chapadinha; 445/17, de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando

que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 07 à 08 de junho do corrente ano, em virtude de viagem
realizada à Foz do Iguaçu, representando a Assembleia Legislativa na
XXI Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais,
realizada pela UNALE; 446/17, do Deputado  Adriano Sarney,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho  do corrente ano, para
acompanhamento de familiar em procedimento médico conforme
atestado médico; 447/17, do Deputado Professor Marco Aurélio
requerendo o registro da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de
Bonificação das Notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão.
Indicações nºs: 753, 755 e 756/2017, do Deputado Cabo Campo ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jeferson Portela, ao
Comandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Frederico Pereira
e ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
respectivamente, solicitando que a diminuição dos interstícios para
concessão das promoções aos membros da Polícia Militar do Maranhão
e Corpo de Bombeiros Militar; 754/17, também do Deputado Cabo
Campo ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e
ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, Senhor Artur
Cabral, solicitando a construção de um Terminal Rodoviário de
Passageiros da Baixada Maranhense, a fim de acolher e organizar o
grande fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam utilizando-
se, hoje, das precárias estruturas do “Anel Viário” em São Luís;  758/
17, do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão,
com encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica do bairro
Vila Aparecida, em Paraibano; 759/17, ainda do Deputado Júnior Verde
ao Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento para o
Secretário de Estado de Infraestrutura e para o Secretário de Estado do
Esporte e Lazer, Senhor Márcio Jardim, solicitando a construção de
uma praça pública no Povoado Vila Pitó, Município de Paraibano;
760/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do
Estado do Maranhão, e para o Prefeito de São Luís, Senhor Edvaldo
Holanda Júnior, solicitando a reforma da Praça Gomes de Sousa, no
Centro de São Luís, criando-se dentro dela espaço dedicado e apropriado
à prática da capoeira, a ser denominado “Espaço de capoeira Mestre
Patinho”. Não havendo mais matéria para leitura, o Senhor Presidente
encaminhou o expediente à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados: Professor Marco Aurélio, Sérgio Vieira, Bira do Pindaré,
Eduardo Braide, Cabo Campos, Fábio Braga, Stênio Rezende e
Wellington do Curso. O Deputado Professor Marco Aurélio convidou
seus pares a participarem da Audiência Pública, em Imperatriz, na
próxima terça-feira, dia 20 de junho, que tratará sobre a implementação
do sistema de bonificação às notas do ENEM para estudantes oriundos
de escolas maranhenses, destacando a importância desta ação afirmativa.
O Deputado Sérgio Vieira discorreu sobre a eleição do coordenador da
Comissão de Intergestores Regional de Saúde no município de
Açailândia e relatou sua presença nas festividades ocorridas na Cidade
de São Francisco do Brejão quando da realização de uma vaquejada que
reuniu mais de 15.000 pessoas. Em seguida, ouviu-se o Deputado Bira
do Pindaré que relatou sua preocupação com aumento nas contas de
energia e propôs que a Assembleia Legislativa endossasse a posição do
Estado para adiar a Audiência Pública que a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) agendou para a manhã da próxima quarta-feira. Por
sua vez, o Deputado Eduardo Braide criticou a postura do governador
Flávio Dino em relação à cultura. No seu turno, o Deputado Cabo
Campos discorreu sobre o papel social dos Alcoólicos Anônimos,
destacando a contribuição dessa instituição para recuperação de
indivíduos e para reconstrução de famílias. Em seguida, o Deputado
Fábio Braga discorreu sobre a importância da Frente Parlamentar em
defesa dos pequenos e microempresários. O Deputado Stênio Rezende
relatou a angústia e sofrimento de grande parte dos habitantes do
interior do Maranhão em virtude do fechamento de agências bancárias
em decorrência de assaltos. Por fim o Deputado Wellington do Curso
discorreu sobre a situação da saúde no município de São Luís. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação do
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Requerimento nº 435/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo,
subscrito pelos Deputados Sousa Neto e Stênio Rezende, solicitando
que seja registrada nos Anais da Assembleia Legislativa a passagem do
aniversário de emancipação do Município de Tufilândia, a ser
comemorado no mês de junho, que foi aprovado por unanimidade. O
Requerimento nº 438/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou
transferido devido à ausência da autora. Em seguida, foram submetidos
à deliberação da Mesa e deferidos os Requerimentos nºs: 439/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo, encaminhando Mensagem de Pesar à
família de Gildemar Santos Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia
07 de junho do ano em curso e 440/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, com Mensagem de Pesar, aos familiares, do
Senhor Antônio José da Conceição Ramos, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 11 de junho. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 430/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles e
431/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. No primeiro horário
do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio
que discorreu sobre a política de bonificação aos estudantes
maranhenses na nota do ENEM. No tempo reservado aos Blocos e
Partidos a Deputada Andréa Murad pelo Bloco Parlamentar de
Oposição e pela liderança deste Bloco informou ter protocolado um
Requerimento recorrendo da decisão da Comissão de Ética que arquivou
o processo contra o Deputado Doutor Levi Pontes. O Deputado
Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Independente destacou
que a Federação Maranhense tem prejudicado o time do Cordino Futebol
Clube, da Cidade de Barra do Corda. O Deputado Professor Marco
Aurélio pelo tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão discorreu sobre as denúncias apresentados na matéria do
Fantástico, afirmando que nenhum servidor da Secretaria de Saúde e
nem do Governo do Estado foi citado, que a denúncia foi contra o
Instituto IDAC e que nenhum membro do Governo do Estado foi
denunciado ou citado por qualquer tipo de favorecimento. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. A Sessão foi encerrada
por falta de “quórum” regimental. Para constar foi lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de junho
de 2017. Deputado Fábio Macêdo - Presidente, em exercício. Deputado
Sérgio Vieira - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edson Araújo
- Segunda Secretária, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE JULHO
DO ANO DE 2017, ÀS 15 HORAS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
FÁBIO BRAGA
CABO CAMPOS
JÚNIOR VERDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 004/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

135/2017, que objetiva AUTORIZAR o Poder Executivo a abrir à
Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito especial, no
valor de R$ 20.000,000 (vinte milhões de reais), destinado a criação da
ação “ Recomposição do Fundo de Reserva”, em cumprimento ao que
estabelece a Lei Estadual nº 10.249/2015.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

PARECER N° 005/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
088/2017 (MENSAGEM Nº 16 de 12 de abril de 2017), que DISPÕE
sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária
para o exercício de 2018, e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04 de julho de 2017.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 535 / 2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 476/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária, nos dias 19 e
20 de junho do deputado Bira do Pindaré, tendo em vista o mesmo
encontrar-se acompanhando um familiar em tratamento médico.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 536 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 487/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 03 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 19 a 22, do deputado Edivaldo Holanda, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 04 de
julho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 537 / 2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 478/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária pelo período
de 15 a 30 de junho do deputado Alexandre Almeida, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS



QUARTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2017                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 188 /2017

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei  n° 120/2017, de autoria
do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que dispõe sobre a concessão
de incentivo fiscal para contribuintes de ICMS que financiarem projetos
de segurança público.

A presente proposição visa conceder crédito presumido de até
5%(cinco por cento) do valor do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, para
estabelecimentos credenciados que apoiam financeiramente projetos
de segurança pública.

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. 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, regras estas a serem criteriosamente
observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a
divisão em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos
pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os
vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto
substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou
princípios estabelecidos na Constituição” (MENDES, COELHO e
BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, Curso de Direito Constitucional).

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

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

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende
que o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria é de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda
quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o
condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”
(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-
12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007.)

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.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração
do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: (...) III – organização administrativa e
matéria orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributaria só será permitida a projetos dos quais não
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”
Segundo o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado. “
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. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe
do executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias
benéficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das
isenções, anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal
matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação
conferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando
preservar o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do
art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar
o próprio esvaziamento do orçamento público diante de uma eventual
enxurrada de renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas
de governo.

Além disso, notemos que o §6° do art. 165 da CF/1988
determina que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para
iniciar o processo legislativo estadual em matéria tributária,
quando não implicar em renúncia fiscal, ou for indicada a fonte de
recursos para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio
orçamentário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da
Constituição do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

120/2017, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 120/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo  Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 210/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 154/2017, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que Considera de Utilidade Pública o Instituto de
Promoção e Defesa Social, 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 por finalidade a promoção e defesa de ações
voltadas para o desenvolvimento social e econômico das Comunidades
Carentes de São Luís, nas Localidades Urbanas e Rurais, lutando pela
garantia dos direitos da Comunidade em geral, nas áreas da assistência
social, educação, saúde, religião, agricultura, pesca, aquicultura,
apicultura, esporte e lazer.

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 154/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 211/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 159/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária Indígena da Aldeia Chapadinha, com sede e foro no
Município de Amarante do Maranhão, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade promover o desenvolvimento
da comunidade, através da realização de obras e melhoramento nas
áreas de Meio Ambiente, Educação, Saúde, Habitação, Saneamento,
Estradas Vicinais, entre outros.

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 159/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 212/2017

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

parecer, o Projeto de  Lei nº 158/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que Considera de Utilidade Pública a Associação de Pais
e Mestres Tentehar Pita Ipo Taw, com sede e foro no Município
de Amarante 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).
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Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração

indeterminada, que tem por finalidade promover ações na área de
educação, visando a melhoria e o bom funcionamento das escolas
indígenas, vinculadas à Associação.

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 158/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 213/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 157/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária Indígena Ipirá, com sede e foro no Município de
Barra do Corda, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade garantir a integridade cultural da
comunidade Guajajara e a manutenção dos seus valores culturais
específicos como a língua e as festas, e promover o intercâmbio destes
valores dos membros da aldeia que integram a Associação.

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 157/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 214/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 156/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores Z-150, com sede e foro no Município de Jenipapo dos
Vieiras, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade representar a categoria
profissional nas negociações e discussões junto ao Poder Público e
Sociedade em todos os assuntos de interesse da classe dos associados.

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 156/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

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

P A R E C E R Nº 216/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 153/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a criação do “Dia
Estadual da Micro e Pequena Empresa”, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído no âmbito
do Estado do Maranhão o “Dia Estadual da Micro e Pequena Empresa”,
a ser comemorado anualmente, no dia 09 de junho.

Esclarece o autor da Proposição de Lei, que “Levando-se em
conta esse importante valor social e a importância que o data de 09 de
Junho de 2017, dia que foi instituída a Frente Parlamentar da Micro e
Pequena Empresa na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
– entidade legislativa que aposta no trabalho de articulação política
para obter condições especiais para o desenvolvimento dos negócios
de pequeno porte, assim como, debater temas referentes ao segmento
e ampliar o contato com os poderes e a sociedade civil em geral -
mostra-se necessário instituir um dia para comemorar os avanços
alcançados por esse segmento”. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DA RELATORA:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional 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 153/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputada Francisca primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 217/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 022/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Edeilson
Carvalho, Coronel da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
Comandante do Policiamento de área do interior 6, com circunscrição
no Sul do Maranhão.

Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, “o Coronel Edeilson Carvalho tem se destacado por
ser um policial dinâmico, estrategista, extremamente operacional, com
forte atuação no combate à criminalidade”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 022/2017, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio.

 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 022/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 218/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 023/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Vinicius Louro, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Subtenente
Márcio Ferreira Lobato.
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Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o

homenageado, o Subtenente Márcio Ferreira Lobato, “diante das
inúmeras ações desenvolvidas no atributo de suas funções quando na
promoção de segurança pública, bem-estar e combate à marginalidade
em todo o Estado do Maranhão, tem servido de exemplo e inspiração
para dezenas de jovens militares, além de centenas de cidadãos
maranhenses”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 023/2017, de autoria do Senhor Deputado
Vinicius Louro.

 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 023/
2017, nos termos do voto do relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 221 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 141/2017, de
autoria do Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que Dispõe
sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia nas obras,
projetos e serviços contratados pelos órgãos da administração direta e
indireta, fundações, empresas públicas e sociedade de economista no
Estado do Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha
essencialmente sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo,
como é o caso em análise desta proposição.

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

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo e de outros Poderes.

Nesta linha, segue decisão do STF:

“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição
à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria,
são de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis
que versem sobre a organização administrativa do Estado,
podendo a questão referente à organização e funcionamento
da administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-
2007.)

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados
diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no
orçamento para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação
de sua fonte de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela
também padece de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o
art. 43, inciso III, da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo
iniciativa legislativa sobre matéria orçamentária.

Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição
de Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que
adote as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-
se de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

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

141/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 141/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo  Braide- voto contra
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 222/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 131/2017, de
autoria do Senhor Deputado Estadual Eduardo Braide, que institui
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novo marco legal para o exercício da soberania popular direta nos
termos referidos no art. 44, § 1º, da Constituição do Estado do Maranhão.

É o sucinto relatório.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da

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

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

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

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. O presente projeto de lei (Projeto
de Lei nº 131/2017) não se encaixa em nenhuma matéria de competência
de iniciativa legislativa de nenhum outro agente, cabendo à competência
geral citada acima, não havendo objeções nesta fase do processo
legislativo.

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

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

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 131/2017 não
afronta nenhuma norma constitucional, posto que visa regulamentar
uma competência estadual no tocante à iniciativa popular de leis
estaduais.

A Constituição Estadual, em seu art. 44, § 1º, prevê o seguinte:

Art. 44. É garantida a participação popular nos atos
decisórios dos Poderes Executivo e Legislativo, dentre outras
formas, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa
popular. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58/
2009)
§ 1º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Assembléia Legislativa de Projeto de
Lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
estadual, distribuído por pelo menos dezoito por cento
dos municípios, com não menos de três décimo por cento
dos eleitores de cada um deles, e que deverá ser apreciado
no prazo máximo de sessenta dias. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58/2009)

Desta forma, o projeto de lei visa regulamentar justamente
este dispositivo constitucional, não havendo portanto impedimento
para tal regulamentação.

Quanto ao texto do projeto de lei, não há também impedimentos
para sua aprovação.

Por fim, quanto à juridicidade e à técnica legislativa, há que se
fazer apenas uma correção, no art. 12 do projeto, visto que o Capítulo
citado está incorreto: o certo é II e consta III:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2017 AO PL Nº 131/2017

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei nº 131/2017, a seguinte
redação:

Art. 12. A Assembleia Legislativa editará todas as normas
regulamentares que se fizerem necessárias para o cumprimento e a
plena aplicabilidade do disposto no Capítulo II desta Lei.

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

131/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais, atendendo-se a Emenda Modificativa apresentada, para
correção do texto.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 131/2017, nos termos do
voto da relatora.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Levi Pontes
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 223 /2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 112/2017, de
autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que institui normas gerais
para a revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito
do Estado do Maranhão.

No projeto de lei, há disposições acerca dos princípios para a
revitalização da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru, os objetivos das
ações relacionadas à revitalização, quais ações são consideradas como
prioritárias e a destinação dos recursos da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos da bacia.

Além disso, há a previsão para que o poder público de todos
os níveis promova a criação e a ampliação de unidades de conservação
em áreas comprovadamente essenciais para a produção de água na
bacia hidrográfica do Rio Itapecuru, sendo que os municípios inseridos
nesta bacia deverão dispor de órgão gestor capacitado para atender as
demandas relacionadas a recursos hídricos.

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da
Federação, deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A
Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da
Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os
procedimentos do processo legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

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

deflagrarem o processo legislativo. O presente projeto de lei (PL nº
112/2017) não se encaixa em nenhuma matéria de competência de
iniciativa legislativa de nenhum outro agente, cabendo à competência
geral citada acima, não havendo objeções nesta fase do processo
legislativo.

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

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

A matéria apresentada no Projeto de Lei nº 112/2017 é de
competência comum concorrente dos entes da federação legislar sobre
o meio ambiente:

Constituição Federal de 1988.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas; [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição; [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;

A Lei Complementar Federal nº 140/2011 fixou normas para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção do meio ambiente. Em seu
art. 8º, há as ações administrativas que competem aos Estados, dentre
as quais consta “formular, executar e fazer cumprir, em âmbito
estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente”.

A Lei Estadual nº 5.405/1992, instituiu o Código de Proteção
do Meio Ambiente e dispôs sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente
e o uso adequado dos recursos naturais do Estado do Maranhão.

Nota-se, portanto, que o projeto de lei em análise visa
complementar a legislação vigente, para instituir normas específicas
referente à bacia hidrográfica do Rio Itapecuru.

Destaca-se que o objeto do projeto de lei constitui um bem
estadual, posto que é genuinamente localizado apenas no Maranhão:

Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam
de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
[...]
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes
e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as
decorrentes de obras da União;

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa, também não há
objeções a fazer ao Projeto de Lei apresentado.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

112/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam, por maioria,  pela aprovação do Projeto de Lei n.º 112/2017,
nos termos do voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 226 /2017

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 117/2017, oriundo da
Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional,
que Atualiza a Divisa Intermunicipal de São José de Ribamar e São
Luís, nos termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe
sobre as atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do
Estado do Maranhão.

Com efeito, nos termos da mencionada Lei Ordinária (Lei nº
10.288, de 22 de julho de 2015), os Memoriais Descritivos atualizados
e os Mapas Municipais, elaborados de acordo com os mesmos, serviram
de base para a elaboração do presente Projeto de Lei, contendo uma
nova configuração por Município.

Cabe diferenciar a situação aqui proposta daquelas referentes
às emancipações, anexações e desmembramentos, regidas, pelo § 4º, do
Art. 18, da Constituição Federal, ainda pendente de regulamentação
pelo Congresso Nacional. No caso em tela, trata-se da correção de
distorções que acabariam criando dificuldades para a implantação de
serviços públicos, os quais são direitos e pressupostos da cidadania e
amplamente garantidos pela Constituição Pátria. Por sua vez, as
anexações, emancipações ou desmembramentos buscam a criação de
novo ente federado ou anexação, a outro, de parte de um território que
pertence a um Município. No caso da correção de limites, a área que
será agregada a outro Município, sempre lhe pertenceu de fato, faltando
apenas à adequação jurídica legal.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89. Percebe-se claramente, do que foi analisado que a
retificação de divisas de que trata o presente Projeto de Lei não implica
em nenhuma alteração territorial, o que significa que, não se
configurando nenhuma perda de território, não se pode falar de
desmembramento o que excluiria este caso das hipóteses prefiguradas
pelo Art. 18, § 4º, da Lei Fundamental.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar
sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal, podendo adentrar ao ordenamento jurídico.
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VOTO DA RELATORA:

Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 117/2017, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 117/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 04 de julho de 2017.
Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 227/2017

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 118/2017, oriundo da
Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional,
que Atualiza a Divisa Intermunicipal de Paço do Lumiar e São José de
Ribamar, nos termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que
dispõe sobre as atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais
do Estado do Maranhão.

Com efeito, nos termos da mencionada Lei Ordinária (Lei nº
10.288, de 22 de julho de 2015), os Memoriais Descritivos atualizados
e os Mapas Municipais, elaborados de acordo com os mesmos, serviram
de base para a elaboração do presente Projeto de Lei, contendo uma
nova configuração por Município.

Cabe diferenciar a situação aqui proposta daquelas referentes
às emancipações, anexações e desmembramentos, regidas, pelo § 4º, do
Art. 18, da Constituição Federal, ainda pendente de regulamentação
pelo Congresso Nacional. No caso em tela, trata-se da correção de
distorções que acabariam criando dificuldades para a implantação de
serviços públicos, os quais são direitos e pressupostos da cidadania e
amplamente garantidos pela Constituição Pátria. Por sua vez, as
anexações, emancipações ou desmembramentos buscam a criação de
novo ente federado ou anexação, a outro, de parte de um território que
pertence a um Município. No caso da correção de limites, a área que
será agregada a outro Município, sempre lhe pertenceu de fato, faltando
apenas à adequação jurídica legal.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89. Percebe-se claramente, do que foi analisado que a
retificação de divisas de que trata o presente Projeto de Lei não implica
em nenhuma alteração territorial, o que significa que, não se
configurando nenhuma perda de território, não se pode falar de
desmembramento o que excluiria este caso das hipóteses prefiguradas
pelo Art. 18, § 4º, da Lei Fundamental.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar
sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal, podendo adentrar ao ordenamento jurídico.

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

do Projeto de Lei nº 118/2017, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 118/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 228/2017

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 119/2017, oriundo da
Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional,
que Atualiza a Divisa Intermunicipal de Paço do Lumiar e Raposa, nos
termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do
Maranhão.

Com efeito, nos termos da mencionada Lei Ordinária (Lei nº
10.288, de 22 de julho de 2015), os Memoriais Descritivos atualizados
e os Mapas Municipais, elaborados de acordo com os mesmos, serviram
de base para a elaboração do presente Projeto de Lei, contendo uma
nova configuração por Município.

Cabe diferenciar a situação aqui proposta daquelas referentes
às emancipações, anexações e desmembramentos, regidas, pelo § 4º, do
Art. 18, da Constituição Federal, ainda pendente de regulamentação
pelo Congresso Nacional. No caso em tela, trata-se da correção de
distorções que acabariam criando dificuldades para a implantação de
serviços públicos, os quais são direitos e pressupostos da cidadania e
amplamente garantidos pela Constituição Pátria. Por sua vez, as
anexações, emancipações ou desmembramentos buscam a criação de
novo ente federado ou anexação, a outro, de parte de um território que
pertence a um Município. No caso da correção de limites, a área que
será agregada a outro Município, sempre lhe pertenceu de fato, faltando
apenas à adequação jurídica legal.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89. Percebe-se claramente, do que foi analisado que a
retificação de divisas de que trata o presente Projeto de Lei não implica
em nenhuma alteração territorial, o que significa que, não se
configurando nenhuma perda de território, não se pode falar de
desmembramento o que excluiria este caso das hipóteses prefiguradas
pelo Art. 18, § 4º, da Lei Fundamental.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar
sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal, podendo adentrar ao ordenamento jurídico.

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

do Projeto de Lei nº 119/2017, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

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 119/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 229/2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Ordinária nº 160/

2017, de autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa através
da Mensagem Governamental nº 044/2017, que Ratifica o Protocolo
de Intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil
Central.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica ratificado, sem
reservas, o Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento do Brasil Central, sob a forma de Associação Pública,
firmado pelo Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, com adesão do Estado do
Maranhão, na forma do art. 32, do seu respectivo Estatuto.

O Estado do Maranhão, após manifestação de interesse na
integração do Consórcio, e consequente acatamento pelos Estados
signatários em Assembleia Geral, necessita de ratificação legislativa do
Protocolo de Intenções, na forma da Lei Federal           nº 11.107, de 06
de abril de 2005, para que assim possa efetivar sua participação no
referido Consórcio, garantindo benefícios ao Estado e à população
maranhense, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe os artigos 43, inciso III
(organização administrativa) e 64, incisos II e V (dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado, na forma
da Lei), ambos da Constituição Estadual.

A proposição de lei está legitimada e obedece aos ditames
constitucionais, além do inquestionável mérito da proposta, inexistem
quaisquer óbices de natureza orçamentária ou financeira.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 160/2017 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 160/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 04 de julho de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo  Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa
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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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