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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/06/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.06.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO TÉRMINO
DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO PARA
ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM QUALIFICADO.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº
032/2018), QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO NONO
DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA PELA
TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA ACATANDO
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO. – RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM QUALIFICADO.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

5. PROJETO DE LEI Nº 097/2018, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO (MENSAGEM Nº 06/2018), QUE ALTERA A LEI
ESTADUAL Nº 9.109, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE
SOBRE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECERES FAVORÁVEIS E
INDIVIDUAIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM E
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
– RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

6. PROJETO DE LEI Nº 026/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A
IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO
À GESTANTE E PARTURIENTE CONTRA A VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA NO ESTADO DO MARANHÃO. COM
SUBSTITUTIVO. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; E
DE SAÚDE ACATANDO SUBSTITUTIVO, OFERECIDO PELO
RELATOR DAS COMISSÕES, DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

7. PROJETO DE LEI Nº 067/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA
DO PROFISSIONAL DE EVENTOS NO MARANHÃO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

8. PROJETO DE LEI Nº 292/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE TORNA
OBRIGATÓRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO
ADEQUADO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU
MOBILIDADE REDUZIDA EM ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
INDIVIDUAIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA; E DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- RELATOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

9. PROJETO DE LEI Nº 009/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À MICROCEFALIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM SUBSTITUTIVO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

10. PROJETO DE LEI Nº 216/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE ELEVA OS FESTEJOS DO
SANTUÁRIO DE SÃO BENEDITO EM PEDREIRAS/MA, À
CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACÊDO.

11. PROJETO DE LEI Nº 266/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, QUE DISPÕE
SOBRE O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO
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METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS, FORA DA PARADA
SELETIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS INDIVIDUAIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA; E COMISSÃO DE OBRAS, E
SERVIÇOS PÚBLICOS - RELATORA DEPUTADA ANA DO GÁS.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

12. PROJETO DE LEI Nº 224/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO DE
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE, QUE FAZEM
TRATAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E/OU
MOBILIDADE REDUZIDA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO, E COM ALTAS HABILIDADES OU
SUPERDOTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PÚBLICA
E PRIVADAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS INDIVIDUAIS
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA; E COMISSÃO
DE SAÚDE - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 13/06/18 DEVIDO
A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO) E DAS
SESSÕES DOS DIAS 14,18 E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

13. PROJETO DE LEI Nº 155/2016, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E POSTOS DE
SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, A DIVULGAREM A LEI FEDERAL Nº
13.301 DE 2016 QUE ASSEGURA O DIREITO A PRESTAÇÃO
CONTINUADA TEMPORÁRIA A CRIANÇA VÍTIMA DE
MICROCEFALIA E AUMENTA PARA 180 DIAS A LICENÇA
MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS INDIVIDUAIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS; E COMISSÃO DE SAÚDE -
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO) E DAS SESSÕES DOS
DIAS 14,18 E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

14. PROJETO DE LEI Nº 285/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO COMBATE À INTIMIDAÇÃO
SISTEMÁTICA (BULLYNING) NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
DAS REDES PARTICULARES E PÚBLICA ESTADUAIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA SUPRESSIVA
OFERECIDA PELA COMISSÃO - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DE 13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO) E DAS SESSÕES DOS DIAS 14,18 E 19/
06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

15. PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS
DE DIABETES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
COMPETENTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS
14,18 E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

16. PROJETO DE LEI Nº 087/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO

CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO A DANÇA TÍPICA
CACURIÁ. - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA  19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

17. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RIGO TELES, QUE CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO EMPRESÁRIO
ANTÔNIO APOLÔNIO DE ALENCAR, NATURAL DO
MUNICÍPIO DE PIO XII, ESTADO DO PIAUÍ. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  19/06/18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

18. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR CARLOS
WELLINGTON DE CASTRO BEZERRA. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  19/06/18 POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

19. REQUERIMENTO Nº 262/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO SENHOR SECRETÁRIO
DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO, SENHOR CARLOS
EDUARDO LULA, SOLICITANDO À SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE DO MARANHÃO – SES/MA, INFORMAÇÕES SOBRE
O ANDAMENTO DAS OBRAS DOS 07 (SETE) CENTROS DE
HEMODIÁLISE NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
CUJA CONCLUSÃO FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO EM
AÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SUBSCRITO PELO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.
INDEFERIDO PELA MESA, A AUTORA RECORREU DA DECISÃO
AO PLENÁRIO, COM BASE NO ART. 159 DO R.I.  TRANSFERIDA
A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
06,07,11 E 14/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 12 E
13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO (2ª
SESSÃO), BEM COMO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

20. REQUERIMENTO Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, RODRIGO PIRES
FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS PROCESSOS
JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM COMO POLO
PASSIVO DA DEMANDA A EX-GOVERNADORA ROSEANA
SARNEY OU QUALQUER UM QUE TENHA INTEGRADO SUA
EQUIPE DE GOVERNO. INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO, COM BASE NO ART.
159 DO R.I.  TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 06, 07, 11 E 14/06/18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL, 12 E 13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO), BEM COMO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.
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21. REQUERIMENTO Nº 275/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, RODRIGO PIRES
FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS PROCESSOS
JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM COMO POLO
PASSIVO DA DEMANDA ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
CLASSE DO MARANHÃO.  INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO, COM BASE NO ART.
159 DO R.I. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 06,07,11 E 14/06/18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL, 12 E 13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO), BEM COMO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

22. REQUERIMENTO Nº 287/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 097/
2018, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 07,11 E 14/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL, 12 E 13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO), BEM COMO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

23. REQUERIMENTO Nº 294/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO A REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
044/18, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE
AO SENHOR FLÁVIO GURGEL ROCHA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO) E DE 14 E 18/06/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

24. REQUERIMENTO Nº 300/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 06
DE SETEMBRO DE 2018, PARA A ENTREGA DA MEDALHA
MANUEL BECKMAN, AO PASTOR EUDES RAULINO SARAIVA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 14,18 E 19/06/18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

25. REQUERIMENTO Nº 301/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 13
DE SETEMBRO DE 2018, PARA A ENTREGA DA MEDALHA
MANUEL BECKMAN, AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RAIMUNDO COÊLHO DE SOUSA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE 14,18 E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

26. REQUERIMENTO Nº 302/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO, EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 045/2018, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DE 14,18 E 19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

27. REQUERIMENTO Nº 303/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE

CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA,
PELA COMEMORAÇÃO DOS SEUS 60(SESSENTA) ANOS DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 14/06/2018. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA  19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

28. REQUERIMENTO Nº 305/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE DIA 20 DE
SETEMBRO DE 2018, PARA ENTREGA DA MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO
EMPRESÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA JÚNIOR. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA  19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

29. REQUERIMENTO Nº 307/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 087/2018,
QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
MARANHÃO A DANÇA TÍPICA CACURIÁ. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA  19/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

30. REQUERIMENTO Nº 312/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA UMA SESSÃO SOLENE PARA
O DIA 10 DE JULHO, ÀS 9HS EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS
DE FUNDAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL.

31. REQUERIMENTO Nº 315/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 148/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
32. REQUERIMENTO Nº 310/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA INSERIDO NOS ANAIS DESTA CASA
LEGISLATIVA, MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POLÍCIA
MILITAR DO MARANHÃO PELA COMEMORAÇÃO DO SEU
182º CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO ANO DE
EXISTÊNCIA.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DE 19/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

33. REQUERIMENTO Nº 313/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMILIARES E EXTENSIVA AOS COLEGAS DE TRABALHO,
PELO FALECIMENTO DA RADIALISTA TATYANE RENY
VINHAIS DE ALMEIDA, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO
NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

34. REQUERIMENTO Nº 314/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO
DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 20/06/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 150/18, de autoria do Senhor Deputado

Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Fiéis Louvor e Adoração, com sede e foro no Município de São Luís, no
Estado do Maranhão.
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2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/18,

de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Rita de Cássia Maia Baptista.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Fernando José Cunha
Belfort, advogado e professor.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 147/18, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 045/18, que cria o Centro de Ciências da Saúde
– CCS na estrutura organizacional da Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão – UEMASUL, Campus Imperatriz, altera a Lei
Nº 10.558, de 06 de março de 2017, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 148/18, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 040/18, que altera a redação dos incisos II e III
do art. 10 da Lei Nº 7.736, de 25 de abril de 2002, que institui o Serviço
Público de Transporte Alternativo Intermunicipal e Semiurbano de
Passageiros do Estado do Maranhão – SPTA/MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 149/18, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora da Conceição em São Luís.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Oliveira Júnior.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/18,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José Jorge Figueiredo
dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 144/18, de autoria do Senhor Deputado

Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o Instituto Social
Kerigma – “ISK”, com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 145/18, de autoria do Senhor Deputado
Prof. Marco Aurélio, que considera de Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão a Marcha para Jesus em Imperatriz.

3. PROJETO DE LEI Nº 146/18, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública Associação Folclórica
e Cultural de Bumba Meu Boi de Matraca do Maiobão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 19 DE JUNHO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezenove de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Às nove horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da ata da
sessão anterior e do texto bíblico.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 046  /2018

São Luís,  18  de   JUNHO  de 2018.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe sobre
a criação e transformação de Organizações Policiais Militares (OPM) na
Polícia Militar do Estado do Maranhão e dá outras providências.

A Medida Provisória em apreço visa permitir a reestruturação e
capilarização da Polícia Militar do Maranhão, bem como a valorização dos
profissionais dessa área de atuação, promovendo, por conseguinte, a
melhoria dos serviços públicos prestados à população maranhense.

Nessas circunstâncias, a Medida Provisória em epígrafe promove
a transformação de Companhias de Polícia Militar Independente em
Batalhões de Polícia Militar, bem como a transformação de Esquadrão de
Polícia Militar em Regimento de Polícia Montada.

Além disso, a presente proposta cria na Polícia Militar do
Maranhão 112 (cento e doze) cargos policiais militares, a fim de que seja
estimulada a adequação do efetivo da PMMA nos diversos municípios
maranhenses.

Desse modo, verifica-se que a relevância da matéria tratada na
Medida Provisória em epígrafe reside na necessidade de aperfeiçoar a
atuação administrativa na área de Segurança Pública, tornar mais eficiente
a prestação dos serviços públicos e contribuir para a concretização do
direito fundamental à segurança, nos termos do que dispõe o caput do
Artigo 6º da Constituição Federal.

Por outro lado, a urgência da propositura da presente Medida
Provisória está relacionada ao fato de se dar maior e imediata efetividade ao
direito fundamental indicado supra, sem olvidar o necessário e contínuo
aprimoramento da Administração, com vistas garantir a supremacia do
interesse público por meio da especialização do serviço policial que é
atividade primária essencial do Estado. Leva-se em conta, também, as
datas fixadas legalmente para a realização de atos de promoção no âmbito
da Polícia Militar.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar a
Medida Provisória em apreço e demonstrar o preenchimento dos requisitos
constitucionais previstos no § 1º do artigo 42 da Constituição Estadual,
minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa
acolhida e a necessária aprovação.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e Deputadas
pela apreciação e aprovação desta Medida Provisória.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº  280  DE    15  DE JUNHO  DE 2018.

Dispõe sobre a criação e transformação de
Organizações Policiais Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhe conferem o § 1º, do art. 42 da Constituição Estadual,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica criado na estrutura da Polícia Militar do Maranhão o
32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), com sede no município de
Cidelândia/MA.

Art. 2º Ficam transformadas na estrutura da Polícia Militar as
seguintes Organizações Policiais Militares (OPM):

I – em 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), com sede no
município de Colinas/MA, a 1ª Companhia de Polícia Militar Independente
(1ª CI);

II – em 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), com sede no
município Amarante/MA, a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente
(3ª CI);

III – em 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), com sede no
município de São João dos Patos/MA, a 6ª Companhia de Polícia Militar
Independente (6ª CI);

IV – em 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM), com sede no
município de Viana/MA, a 13ª Companhia de Polícia Militar Independente
(13ª CI);

V – em 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), com sede no
município de Grajaú/MA, a 15ª Companhia de Polícia Militar Independente
(15ª CI);

VI – em 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMont), com sede
no município de São Luís, o 1º Esquadrão de Polícia Montada (1º EPMont);

Art. 3º. Ficam criados na Polícia Militar do Maranhão 112 (cento
e doze) cargos policiais militares, distribuídos da seguinte forma:

I – Oficiais:

Art. 4º Os cargos e as funções previstas nos Quadros de
Organização (QO) das Unidades transformadas ficam incorporados ao
Quadro Organizacional (QO) das novas Unidades.

Art. 5º O Comandante Geral da Polícia Militar providenciará, em
até 120 (cento e vinte dias), a partir da data da publicação desta Medida
Provisória, as diretrizes para a efetiva implementação das Organizações
Policiais Militares (OPM) criadas e transformadas por esta medida
provisória.

Art. 6º Os cargos criados pelas Leis nº 9.043, de 15 de outubro de
2009, Lei nº 9.658, de 17 de julho de 2012, Lei nº 9.795, de 10 de abril de
2013, Lei nº 10.131, de 30 de julho de 2014, Lei nº 10.212, de 09 de março
de 2015, Lei nº 10.223, de 07 de abril de 2015, Lei nº 10.280, de 15 de julho
de 2015 e a Lei nº 10.821, de 26 de março de 2018, serão aproveitados, no
que couber, nos órgãos da Polícia Militar criados e/ou transformados por
esta Medida Provisória.

Art. 7º Esta Medida Provisória entrará em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS,  15 DE  JUNHO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA
E 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 150 / 18

Considera de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
DOS FIÉIS LOUVOR E ADORAÇÃO, com sede e
foro no Município de SÃO LUÍS, no Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica Considerada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
DOS FIÉIS LOUVOR E ADORAÇÃO, com sede e foro no Município de
SÃO LUÍS, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”
em São Luís 07 de junho de 2018. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048 / 18

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ
MARANHENSE A SENHORA RITA DE CASSIA
MAIA BAPTISTA.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense a
Procuradora de Justiça a Senhora Rita de Cassia Maia Baptista, natural da
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”
em São Luís 13 de junho de 2018. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto, trata de Resolução Legislativa, que vem

reconhecer o relevante trabalho da Procuradora de Justiça do Maranhão a
Senhora Rita de Cassia Maia Baptista, nascida em 12 de fevereiro de 1962,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado Rio de Janeiro.

Em 1978, ainda na adolescência veio morar na capital maranhense
com seus pais, a Senhora Ilma Maia Baptista e Senhor Haroldo Maia
Baptista, onde mais tarde constituiu família e teve 3(três) filhos, Bianca
Baptista Ramos, Bruna Baptista Ramos de Carvalho e Paulo Vitor Baptista
Ramos.

Formou-se em Direito na Universidade Federal do Maranhão com
pós-graduação em semiologia, com ênfase em Direito, Democracia e
Constituinte, contudo antes de ingressar na carreira do Ministério Público,
contribui no serviço público como, chefe da assessoria jurídica da Secretaria
de Abastecimento do Estado do Maranhão em 1988, em seguida assumiu
o cargo de confiança, de Subchefe da Casa Civil do Governador do Estado
Maranhão no ano de 1989.

No ano de 1990, foi nomeada promotora de Justiça Substituta e
designada para exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Dom
Pedro, no ano seguinte assumiu como Promotora de Justiça Titular,
respondendo, pelas comarcas de São Mateus, já  no ano de 1994 foi
promovida por merecimento para o cargo de 2° Promotora de Justiça
Assistente de São Luís.

Em 1996, foi titularizada na 4° Promotoria de Justiça Cível da
Comarca de São Luís, respondendo cumulativamente pela Promotoria de
Justiça Curadoria do Cidadão, da Comarca de São Luís, no ano ulterior
respondeu cumulativamente pela 5° e 10° promotoria de Justiça Criminal
da Comarca de São Luís, seguindo desempenhando um grande trabalho nas
comarcas que passou sempre com retidão e destreza.

Foi nomeada em 2007 para o cargo de Subcorregedora – Geral do
Ministério Público do Estado do Maranhão e também eleita membro do
Conselho Superior do Ministério Público, já no ano seguinte foi designada
para compor a Comissão de Estudo das Propostas de Cursos de Preparação
por Merecimento e Vitaliciamento, sempre pautando sua vida pela
honradez e cumprimento das leis.

A procuradora foi designada em 2015, para integrar a Comissão
Eleitoral para a realização da eleição destinada à escolha dos integrantes do
Conselho Superior do Ministério Público, referente ao biênio.

Em atuação continua no Ministério Público,  foi eleita e nomeada
Ouvidora do Ministério Público do Estado no biênio de 2015/2017, tendo
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sida reconduzida ao cargo, abarcando como principal foco de sua nova
gestão “a continuidade do trabalho realizado nos dois anos do primeiro
mandato e a implementação de novas práticas, com o objetivo prioritário
de prestar um bom atendimento ao cidadão e, por isso, sempre orientou
toda a equipe da Ouvidoria a receber com atenção e presteza aqueles que
buscam o auxílio da Ouvidoria do MPMA”, relatou.

A procuradora exerce o cargo de diretora da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM), por 4 (quatro) mandatos
consecutivos, onde por indicação do Presidente da referida entidade, dirigi
também o Departamento Cultural da AMPEM desde da sua criação,
oportunidade em instituiu o Prêmio “ Marcia Sandes “.

Neste ano, foi eleita e empossada Presidente do Conselho Nacional
dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), na ocasião da posse a
procuradora recitou um poema de Ferreira Gullar, como ilustração do
trabalho das ouvidorias.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de junho de 2018. -
NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049 / 18

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Fernando José Cunha Belfort,
advogado e professor.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao senhor Fernando José Cunha Belfort, advogado e professor.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís (MA), 19 de junho de 2018. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Nasceu em São Luís (MA) em 2 de julho de 1945. Formou-se pela

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Maranhão em 20 de
dezembro de 1970. Obteve os títulos de Mestre em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco (2002) e Doutor em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2008).

Realizou ainda Cursos de Especialização em Altos Estudos de
Política e Estratégia, na Escola Superior de Guerra (1992), e de Direito
Empresarial, na Universidade Federal do Maranhão (1977). Ingressou na
magistratura como Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região (MA) em 4 de outubro de 1988, indicado pela OAB/MA e nomeado
por Decreto do Presidente da República publicado no DOU de 27 de
setembro de 1988. Foi o primeiro Juiz a ocupar o cargo de Presidente e
Corregedor do referido Tribunal, tendo permanecido no exercício da
Presidência durante o período de 28 de junho de 1989 a 27 de junho de
1991.

Posteriormente, voltou a assumir funções diretivas no TRT da
16ª Região, ocupando a Vice-Presidência no biênio 1997-1999. Atualmente
é Advogado e Professor Associado II da Universidade Federal do Maranhão,
lecionando Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho.

Fernando Belfort é membro efetivo da Academia Nacional de
Direito do Trabalho, onde ocupa, desde 8 de junho de 2001, a Cadeira nº
22; da Academia Brasileira de Ciências Políticas, Econômicas e Sociais; do
Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão; e da Academia Maranhense
de Letras Jurídicas. Escreveu diversos livros sobre matéria trabalhista,
participando da elaboração de outras tantas obras jurídicas, e publicou
mais de três centenas de artigos em jornais e revistas especializadas em
Direito do Trabalho. Foi agraciado com várias condecorações, entre elas a
da Ordem do Mérito do Trabalho, concedida pelo Presidente da República.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís (MA), 19 de junho de 2018. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

REQUERMENTO Nº 312 / 18
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvido o plenário, seja agendada uma Sessão
Solene para o dia 10 de julho, ás 9hs em homenagem aos 70 anos de

fundação do Estado de Israel, que vai contar com a presença do Embaixador
de Israel no Brasil o Excelentíssimo Sr.  Yossy Shelley.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de junho
de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 20.06.18
EM: 19.06.18

REQUERIMENTO N° 313 / 18
Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares e extensiva aos colegas de trabalho,
pelo falecimento da radialista TATYANE RENY VINHAS DE ALMEIDA,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 16 de junho do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de junho de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 20.06.18
EM: 19.06.18

REQUERIMENTO Nº 314 / 18
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência das sessões plenárias
realizadas nos dias 12 e 13 de junho do corrente ano, conforme atestados
em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 18 de junho de 2018. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 20.06.18
EM: 19.06.18

REQUERIMENTO Nº 315 / 18
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 148/2018, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 18 DE JUNHO DE 2018. - Júnior Verde -
Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 20.06.18
EM: 19.06.18

INDICAÇÃO Nº 398 / 18
Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exm. Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo Holanda Junior,
para que efetue de modo mais breve possível a construção de uma praça
pública no povoado Itapera de Maracanã, em São Luís/MA.

O Povoado Itapera de Maracanã, fica localizada nas proximidades
da Vila Santana, bairro da zona rural de São Luís. Trata-se de uma localidade
que possui pouco mais de 20 (vinte) anos de existência, e que ainda
necessita de algumas intervenções, como construção de escola, implantação
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de sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica das principais
ruas, eis alguns exemplos.

No mesmo sentido, cumpre destacar a inexistência de uma praça
pública no povoado. Atualmente os mais de 5.000 (cinco mil) habitantes
que residem na localidade, possuem apenas uma área, batizada pelos
moradores de praça da mangueira, que os mesmos utilizam para o lazer e
divertimento no bairro.

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

 Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 11 de junho de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 399 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Secretário Municipal de obras e Serviços Públicos, Sr.
Antônio Araújo, solicitando, com a maior brevidade possível, a
pavimentação asfáltica das ruas do bairro Itapera de Maracanã, nesta
cidade.

O Bairro Itapera de Maracanã fica localizado na zona rural de São
Luís. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e que desde sua
fundação, padece com diversos problemas de infraestrutura, necessitando
de algumas intervenções, destacando-se a precariedade da pavimentação
viária como a principal delas.

É manifesto que, inúmeras famílias que residem no bairro, haja
vista o seu crescimento populacional da localidade, sofrem com os
transtornos provocados pela a falta de pavimentação nas ruas, como por
exemplo a dificuldade de locomoção de pedestres, meios de transporte,
entre outras perturbações.

Nesse sentido, visando promover benefícios e contribuir para a
qualidade de vida dos moradores do referido bairro solicitamos por meio
desta Indicação a pavimentação das ruas da comunidade, que atualmente
encontram-se intrafegáveis, devido à grande quantidade de buracos, erosões,
poeira e lama principalmente durante o período chuvoso.

A pavimentação asfáltica da comunidade, é extremamente
necessária, considerando que uma vez realizada, irá gerar mais segurança,
bem como oferecerá uma melhora significativa nas condições de vida da
população que residem no aludido bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 11 de junho de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 400 / 18
Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152, 153
e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Senhor Secretário de Infraestrutura, Sr. Clayton
Noleto, solicitando a implantação do Programa “Mais Asfalto” na Travessa
Joaquim Diniz, Bairro Ladeira no município de Barreirinhas/MA.

O município de Barreirinhas é notoriamente conhecido como um
dos maiores polos turísticos do Estado, sendo porta de entrada dos lençóis
maranhenses. Entretanto, necessita de algumas intervenções que
comprometem o bem-estar da população local e de quem visita a região,
destacando-se a precariedade da infraestrutura asfáltica de suas vias.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta proposição a
pavimentação asfáltica das ruas e avenidas de Barreirinhas, especialmente
a Travessa Joaquim Diniz, localizada no Bairro Ladeira, de forma mais
breve possível, em razão dos inúmeros transtornos causados a população,
diante da grande quantidade de poeira buracos e erosões que comprometem
o acesso e a trafegabilidade no local.

Ressaltamos que, a presente indicação é oriunda de queixas dos
moradores do supracitado bairro, representados pelo líder comunitário e
político do município, Sr. Luzeiros, que apontou para a necessidade de
direcionar esforços para o atendimento do pleito em tela.

Assim sendo, torna-se necessário o investimento em obras de
pavimentação asfálticas no aludido município, com o objetivo de mudar
vidas e proporcionar dignidade aos diversos turistas e moradores que
serão beneficiados com esse importante investimento, justificando assim
a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 14 de junho de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)

– Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem pela TV
Assembleia. Senhor Presidente, nesta manhã de terça-feira, eu tenho aqui
que fazer uma denúncia do município de Barra do Corda. Já é do
conhecimento de toda a população de Barra do Corda o abandono do
município pela administração municipal, pelo poder público e agora foi
alertado, eu estive lá no local acompanhado de alguns vereadores, inclusive
do Vereador Eteldo, Vereador João Pedro Filho, há cerca de uns 15 dias
aproximadamente, 18 dias, quando fizemos um alerta para que a Prefeitura
Municipal de Barra do Corda olhasse aquele desmando, olhasse a situação
caótica da ponte sobre o Rio Corda que liga a cidade de Barra do Corda a
uma região que se chama Região do Sertão, região que dá acesso às cachoeiras
de Barra do Corda. Barra do Corda é uma cidade que tem grandes cachoeiras,
tem um potencial turístico muito grande, mas está abandonada pelo poder
público. Agora, para nossa surpresa, fizemos a denúncia ao Ministério
Público, à imprensa local, e agora eu quero fazer à imprensa estadual, à
imprensa do país todo para ver se o prefeito toma as providências, porque,
para nossa surpresa, ontem pela manhã, a ponte desabou e as pessoas que
moram às margens do rio Corda, na margem esquerda do rio Corda, no
sentido Barra do Corda às cachoeiras, às aldeias indígenas e até o município
de Fernando Falcão pela margem direita, sem ser pela MA-272, não tem
mais como transitar. Da Vila Real e vários setores da região para vir para
Barra do Corda são 22 quilômetros, mas agora as pessoas têm que fazer
um percurso, Deputada Graça Paz, de aproximadamente 150 quilômetros,
porque a ponte desabou, sendo que foi avisado várias e várias vezes que
essa ponte iria desabar pela situação caótica da ponte. Nós estivemos lá,
ficamos preocupados, eu não tive coragem de passar dentro do carro.
Desci do carro, atravessamos a ponte a pé e agora, para a nossa surpresa,
está lá a ponte, estou com as fotos aqui, vou encaminhar também ao
Ministério Público para que as providências sejam tomadas, para que o
Poder Público Municipal alerte e possa ter mais respeito com a população
de Barra do Corda, porque é uma situação triste, é um desrespeito para
com a população porque está acontecendo um desmando do município de
Barra do Corda, do Poder Público e da Prefeitura Municipal. Aqui eu digo
mais uma vez e repito: o prefeito está esnobando a cara do povo. Será que
ele pensa que a população é besta? Será que ele pensa que a população não
está vendo tudo aquilo? Que ele passe a ter mais vergonha na cara e possa
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ver a situação caótica do município. Até uma ponte que foi construída na
época pelo meu pai, o ex-prefeito, saudoso Manuel Mariano de Sousa, o
Nenzin, cerca dez anos atrás, e essa ponte foi construída, reformada na
administração dele e agora nessa nova administração do Prefeito Eric Costa,
seis anos sem a ponte receber uma reforma, sem a ponte receber nada, um
prego nas tábuas da ponte foi recebido, então está lá, o pior aconteceu, e só
não foi mais uma tragédia, porque no momento em que a ponte caiu o
caminhão já ia passando, o caminhão enganchou e não deu para cair dentro
do rio, senão o empresário, proprietário do caminhão teria às vezes perdido
até o seu caminhão porque tinha caído no rio e as correntezas do Rio Corda
teriam levado o seu caminhão, ou então a própria vida, não estou falando
nem do caminhão, a vida das pessoas que estavam ali, a vida das pessoas
que transitam em cima das caminhonetes, em cima dos veículos que fazem
esse acesso do interior à cidade e a cidade ao interior, as vidas das pessoas
que vão ali conhecer as cachoeiras, as pessoas que querem conhecer o
potencial turístico de Barra do Corda, que vão lá, um turista que poderia
estar passando na ponte e a ponte caiu, olha o tamanho dessa tragédia,
ninguém está pensando aqui só no bem material e, sim, na vida das pessoas
que precisam transitar, conhecer a região, o potencial turístico e está lá o
desmando da ponte sobre o Rio Corda, lá no povoado Vila Real. Então
aqui fica a minha indignação, Senhor Presidente, V. Exa. que também tem
apoio naquele município e todos os deputados aqui que têm apoio naquele
município, o Poder Público que tome as providências, nós vamos tomar
todas as providências para que essa ponte seja reformada, seja erguida e
para que o prefeito e a administração pública, administrada pelo Prefeito
Eric Costa, passe a ter mais vergonha na cara e possa olhar pelo município
que ele administra. Isso aqui é uma indignação, não estou falando aqui só
como Deputado Estadual, estou falando aqui como filho da cidade de
Barra do Corda indignado com o desmando que vem acontecendo naquele
município. Vamos tomar todas as providências, peço aqui a esta Casa a
colaboração desta Casa para que nós tomamos todas as providências
cabíveis para que possa melhorar a situação do município de Barra do
Corda, em todos os setores, hoje aqui eu estou falando de uma ponte que
desabou, mas, amanhã, eu falarei de outros setores que também estão
caóticos e estão deixando a desejar pelo desmando municipal da Prefeitura
Municipal de Barra do Corda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Graça Paz, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Deputado Othelino, Senhores Deputados
que compõem a Mesa, Senhores Deputados que estão no Plenário, senhores
da imprensa, da galeria, funcionários desta Casa, internautas, subo a esta
tribuna hoje, senhores e senhoras, para registrar a nossa visita em quatros
municípios: Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e Cândido
Mendes, estávamos acompanhando o nosso pré-candidato do PSDB, o
Senador Roberto Rocha, que está percorrendo os municípios do Maranhão,
levando esperança para a população do nosso Estado. Não só esperança,
mas levando concretamente benefícios para o nosso povo. Roberto, que é
um Senador da República, não é ainda o governador, mas como senador,
por meio dessas emendas parlamentares, por meio da Codevasf, onde
vários deputados e vários senadores colocam as emendas parlamentares,
por meio do recurso federal, que o Senador Roberto Rocha busca para
levar benefícios para todos esses municípios. E assim, o Senador está
fazendo em vários municípios, levando tratores, kits agrícolas, barcos de
pesca, barracas de feira, estradas vicinais, casas, tudo isso ele está levando
para esse povo que tanto precisa, que tanto merece e que tanto tem direito.
Em Carutapera fomos recebidos. Inclusive lá estava também o Deputado
Wellington do Curso com a sua alegria, com a sua desenvoltura, que
conquistou muitos eleitores naquela região. Estava também o Deputado
Federal Waldir Maranhão assim como o Deputado Estadual Alexandre
Almeida, que é o nosso pré-candidato a senador. Lá em Carutapera, nós
fomos recebidos pela Dr.ª Adriana, uma jovem advogada que tem já bastante
serviço prestado lá em Carutapera. Adriana e o seu marido, o advogado
Eduardo, nos receberam numa reunião lá no sindicato, onde o Roberto está
levando benefício para o sindicato dos trabalhadores. É uma pessoa muito
atuante lá em Carutapera, nos mostrou vários amigos do seu relacionamento.
E depois nos ofereceu um belo almoço em sua residência. De Carutapera,
passamos em Luís Domingues, onde nossa comitiva foi recebida pelo
Prefeito do Município, recebida também pelos vereadores, secretários e

muitas lideranças lá em sua residência. Depois fomos a Godofredo Viana,
onde fomos recebidos pelo Prefeito Sissi Viana, demos entrevista na rádio
local e ouvimos daquelas lideranças e do prefeito a necessidade do município,
e o Senador Roberto Rocha se comprometeu a ajudar aquela população e
nos recebeu na sua residência também com um belo café da manhã. De lá
fomos a Cândido Mendes, onde fomos recebidos pela Alexsandra, que é
nossa pré-candidata a deputada federal daquela região. Ela aproveitou
para festejar o seu aniversário com um bonito bolo, onde cantamos parabéns
e conversamos com a população e vimos muitas e muitas reclamações do
Poder Público, tanto municipal quanto estadual. E nós vimos, Presidente
Othelino, com muita tristeza, a forma como está trabalhando o Governador
Flávio Dino, digo especificamente falando das estradas, falando da saúde.
Os hospitais que ele recebeu já em fase de acabamento continuam da
mesma forma. As estradas que foram feitas, entregues para a população
em janeiro, já não funcionam mais e muitos acidentes estão acontecendo
com as estradas todas esburacadas. Eu acho isso até uma maldade com a
população. É o dinheiro de nosso povo que está escorrendo pelo ralo, pelo
esgoto, porque, quando uma obra não é bem-feita, não prejudica o governo,
o governador, prejudica a população que precisa de uma estrada decente,
de uma estrada de qualidade. Então, uma estrada feita em janeiro, fevereiro,
março, abril, maio, junho, seis meses, e já está deteriorada. Estradas feitas,
senhores deputados, senhores da imprensa, com recursos de um empréstimo
que nós aprovamos nesta Casa, um dinheiro que o povo do Maranhão
ainda vai pagar e as obras já estão deterioradas. E como disse, não é só com
as estradas. Eu não estou aqui falando para falar mal do governo, porque
foi uma realidade, é uma realidade, eu passei por essas estradas, eu entrei
nos hospitais e a reclamação é sempre a mesma: não existe médico, não
existe o equipamento necessário para atender a população, não existe
medicamento. O que adianta a pessoa doente, uma pessoa carente ir
consultar e sair com a receita? O papel não cura as doenças. E é isso que
está acontecendo em vários municípios de nosso Estado, infelizmente, eu
não gostaria que fosse assim - eu não gostaria que fosse assim - eu queria
que o nosso povo fosse mais respeitado, tivesse ou recebesse aquilo que
ele tem direito, os impostos que a população paga, que teria que retornar
em forma de benefício e isso não está acontecendo, infelizmente. Eu não
fico alegre por isso: Ah, o Governador vai perder voto porque está
trabalhando ruim. Eu não fico alegre por isso não, não fico, não tenho nada
contra a pessoa de Flávio Dino, eu tenho contra o Governo que não está
respeitando a nossa população como ela merece, como ela deseja e como
ela tem direito.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Assim diz a palavra de Deus: Esforçai-vos e Ele fortalecerá o
vosso coração e vós todos os que esperais no Senhor. Salmos 31-24. Com
esta Mensagem, eu quero saudar todos cumprimentando o Exmo. Senhor
Presidente, Exmos. Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria,
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Destaco na
manhã de hoje, senhoras e senhores, uma iniciativa que nós empreendemos
nesta Casa que visa contribuir com o mundo. Nós, no ano passado, em
homenagem ao Dia Mundial da Natureza, o Dia Mundial do Meio
Ambiente, que, na verdade, tem que ser todos os dias, nós empreendemos
com a parceria desta Casa com a Creche Escola Sementinha, plantamos
árvores e, no dia de ontem pela manhã, nós, mais uma vez, numa reedição
da iniciativa, mais uma vez, em parceria com a Creche Escola Sementinha,
com as crianças, nós plantamos árvores em espaços da Assembleia
Legislativa. Nós sabemos que esse espaço antes aqui era tomado por
árvores, era arborizado e hoje são edificações, mas é possível conciliar o
desenvolvimento com o meio ambiente. É possível conciliar o
desenvolvimento sustentável para isso depende de cada um de nós, das
nossas atitudes. E ontem as nossas crianças, mais uma vez, deram para
nós uma lição. Uma lição da generosidade, da participação, da interação, do
conhecimento já sobre meio ambiente, que repassado pelos ensinamentos
da creche, mas que a questão prática do acontecimento em si mostrou a
importância da atitude delas em realizar plantio de mudas. E nós plantamos
mais uma vez. Senhor Presidente, agradecer a V. Exa. que aquiesceu essa
iniciativa desde o ano passado nos permitiu arborizar, deixar a Assembleia
mais bonita ainda, porque não é só pelo aspecto físico que está a beleza de
ferro e do concreto, mas a árvore representa o que é belo na natureza e



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2018 11
precisa ser conservado. E nós, na simbologia do plantio de árvores,
mostramos tanto para sociedade como para aqueles que vão recompor a
sociedade, que são as nossas crianças, que são as sementinhas da sociedade
que nós queremos, nós mostramos a importância dos atos de poder
realmente praticar o bem e fazer com que as nossas ações sejam sempre
convergentes para o que é saudável, o que é belo e o que é bom. E as
crianças entenderam com muita propriedade. E eu não tenho dúvidas de
que aqueles que participaram desde o ano passado e este ano também
estão diferentes. Nós, inclusive, levamos, vamos colocar os registros dessa
atividade nas nossas redes sociais. Mas nós mostramos aquelas árvores
que foram plantadas no ano passado, que estão lá na parte de trás da
creche. Árvores já, o que era apenas uma muda, hoje, já se tornam árvores
já quase. Ainda estão em formação, claro, mas que já refletem o passar do
tempo e também a intenção, ou seja, algo pragmático que está ali posto e
que vai servir para a posteridade. Eu não tenho dúvidas que gerações
futuras vão estar ali. Meninos, meninas, crianças vão estar ali sendo
formados. E aquelas árvores, mais do que a sombra, vão simbolizar a
atitude daqueles que tiveram o início de algo tão importante a contribuir
com a natureza. Temos que comemorar. E todos os dias tem que ser o dia
mundial do Meio Ambiente. E essa consciência ela tem que ser ampliada.
Não é só apenas o plantio de árvores. Nós sabemos das devastações, dos
assoreamentos dos rios que se dá realmente por conta do desmatamento
das matas ciliares. E a consequência está aí. A consequência das mudanças
climáticas, todas as adversidades que acontecem. Inclusive fiquei até
surpreso. Até as próprias crianças deram um exemplo, Senhor Presidente,
pela vivência, por ver na televisão manchetes ruins de pessoas que moram
ou moravam na beira de barrancos onde houve deslizamentos, pessoas que
foram ali soterradas, dando exemplos da devastação e da necessidade de
plantar árvores e ainda mais quiseram levar mudas para suas residências.
Isso já mostra realmente a motivação, acho que o bom exemplo serve de
parâmetro, é o que nós precisamos na sociedade, ou seja, de bons exemplos,
não só para com a natureza, mas com a própria sociedade também. Eu
acredito que essa interação social quando nós aprendemos o sentido do
processo da alteridade, nós começamos a desvencilhar das nossas
problemáticas porque nós vamos ter a certeza de que a sociedade é sempre
reflexo de nós mesmos, das nossas atitudes que dizem o que nós queremos
da sociedade que nós vivemos. A nossa atitude ontem mais uma vez foi
uma simbologia do plantio de árvores, foi mostrar que nós precisamos
tomar atitudes e pensar na natureza, pensar no meio ambiente, pensar
realmente no desenvolvimento, mas de forma sustentável. Nós sempre
defendemos também a causa ambiental nesta Casa, vamos continuar a
defender e espero que seja não só o momento de muitos momentos porque
momentos como esses edificam e mostram o caminho que nós devemos
seguir. Eu quero aqui externar meus agradecimentos a todos, às professoras,
à direção da escola, Creche Escola Sementinha, a esta Casa também que
permitiu que tivéssemos essa iniciativa que queremos ampliar para ver
realmente não só a Assembleia mais bonita, mas uma cidade mais bonita,
um estado mais bonito e o mundo, porque acho que nós precisamos da
consciência ambiental que seja despertada realmente em cada um de nós.
No mais, Senhor Presidente, agradecer e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno
Expediente? Deputado Wellington, Vossa Excelência vai à tribuna?
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, venho fazer três cobranças
na manhã de hoje ao Governo Flávio Dino, ao Governo do Estado do
Maranhão. Primeiro com relação a uma praça na cidade de Pindaré Mirim
que não tem informação nenhuma, que não tem dado nenhum, lá
simplesmente só tem uma placa: Execução de urbanização, manutenção e
revitalização da praça central de Pindaré-Mirim. Execução de serviços
comuns, logradouro público, Tesouro Estadual, prazo para 180 dias. Só
tem a placa dizendo que vão entregar em 180 dias, mas não tem o valor da
obra, não tem informação nenhuma da obra. É esse o Governo Flávio
Dino? É esse o Governo da transparência? É o Governo da falta de

transparência. Lá na cidade de Pindaré-Mirim estão reformando uma praça,
construindo uma praça e não tem informação nenhuma. Qual o valor dessa
obra? Quanto será gasto nessa obra? É por isso que a administração
municipal de Pindaré-Mirim está do jeito que está, pega o exemplo do
Governador. A péssima administração de Pindaré-Mirim toma como
exemplo a péssima administração do Governador Flávio Dino. É por isso
que a cidade de Pindaré-Mirim está do jeito que está, o Prefeito faz o que
quer, o Prefeito lá na cidade de Pindaré-Mirim com contratações
temporárias, com contratações precárias, com nepotismo, cheio de parentes
na prefeitura, não tem transparência nos seus atos, não respeita professor,
não respeita servidor público, mas o Prefeito de Pindaré faz a mesma coisa
que o Governador Flávio Dino, não respeita servidor, não respeita a
população e não tem transparência. Qual é o valor dessa obra dessa praça
na cidade de Pindaré-Mirim? Estamos cobrando informações, estamos
cobrando transparência do Governador Flávio Dino na construção de uma
praça na Cidade de Pindaré-Mirim. Segundo, Senhor Presidente, a obra da
Ponte Pátio Norte que liga a MA-201 a MA-202, uma obra totalmente
eleitoreira, uma obra que vai inaugurar próximo da eleição, nós já cobramos
no ano passado, já cobramos no início deste ano e o descaso do Governador
Flávio Dino. Uma obra de suma importância, mas que não foi concluída
ainda, retardaram a conclusão da obra, simplesmente, para utilizar de
forma eleitoreira, de forma política. E agora o mais grave: O Governador
Flávio Dino prometeu durante a campanha, desde 2015, já assinou a nota
de serviço, em 15 de setembro de 2015, da construção da ponte que liga a
cidade Central do Maranhão a Bequimão e o mais absurdo agora que
começa a chegar parte da ponte para a construção da obra. A Ponte do Rio
Pericumã, no início do nosso mandato, nós já havíamos solicitado também
como outros deputados, a indicação nº 11 de fevereiro de 2015, indicação
nº 56, logo no início do mandato. Então, a preocupação com a Baixada
Maranhense, uma preocupação nossa com aquela região. E, na última
semana, estivemos na cidade de Bequimão e ouvimos a população, a
descrença da população e a falta de vergonha na cara do Governador Flávio
Dino, porque somente agora, a menos de 4 meses das eleições, é que ele
manda para lá partes da ponte, estruturas que serão utilizadas na ponte.
Vergonhosamente uma obra eleitoreira, vergonhosamente uma obra com
que o Governador Flávio Dino massacra a população durante três anos. E
somente agora, somente agora, é que ele manda os caminhões levando
estrutura da ponte. Senhoras e senhores, isso nos faz lembrar o VLT de
Castelo. A mudança do Governo Flávio Dino que não ocorreu. Ou melhor,
mudança para pior. É a enganação, é a embromação, é a propaganda enganosa.
E não sou só eu que digo. Não só sou eu que falo isso. Olha o que a gente
colheu as informações em redes sociais: “Uso eleitoreiro”. “Agora ele vai
usar novamente na campanha”. “Já era para estar pronta a ponte”. Nunca
vi fazer tanta propaganda de uma ponte e não sair do papel. É muita cara
de pau. Pior de tudo é encher carreta com banner. Isso é ridículo. Eu creio
que cabe mais ação. Cadê o Ministério Público? Cadê a Procuradoria?
Cadê o Ministério Público do Maranhão que está vendo isso? É enganação.
Chega de enganação. Chega de enrolação. Os mais de 7 milhões de
maranhenses não suportam mais isso. Chega de enganação, de propaganda
enganosa. As eleições estão próximas. Estão faltando menos de quatro
meses. E é inadmissível um Governador tão fraco de ações, que não tem
obras e agora manda partes de estrutura da ponte para a cidade, para
enganar a população local, para fazer a propaganda e para enganar e enrolar
o Estado do Maranhão. Chega de propaganda enganosa. Chega de mentira.
O povo do Maranhão está acordando. Acorda, Maranhão. Acorda,
população do Maranhão. Chegou o momento de dar o troco. Chegou o
momento de dizer “não” à velha prática política, à utilização da máquina
pública para se meter no poder, para continuar no poder, enganando a
população e enganando mais de sete milhões de habitantes ali, enganando
todo o Estado. Governador Flávio Dino seus dias estão contados. Chega
de propaganda mentirosa. Chega de propaganda enganosa. Para concluir,
Senhor Presidente, queremos informações da outra obra construída na
praça da cidade de Pindaré Mirim, as informações da construção da ponte
Pátio Norte e ação do Ministério Público diante da falta de atenção do
Governador Flávio Dino, dos desgovernos Flavio Dino e das propagandas
mentirosas e enganosas da construção da Ponte do Rio Pericumã. Era o
que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui
primeiramente é para parabenizar a Paróquia Santo Antônio, na cidade
de Trizidela do Vale, parabenizar o meu amigo Careca, sua esposa
Socorro, parabenizar o Prefeito Fred Maia, da cidade de Trizidela do
Vale, porque para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria
participar do Festival do Peixe naquela paróquia, haja vista que foi um
evento que juntou todas as famílias, um evento que com certeza vai
virar tradição, porque nós sabemos realmente o potencial do Festival
do Peixe realizado pelo Senhor Careca, que é uma pessoa que nasceu
no povoado Gavião, foi recolhido ao Morro dos Caboclos na cidade de
Trizidela do Vale, saiu para Brasília para ganhar a vida naquele momento
como muitos nordestinos, Deputada Graça Paz, que também saíram
para ganhar a vida em Brasília e retorna ao seio da sociedade trizidelense
como um empresário bem sucedido, empresário do ramo alimentício
que tem um restaurante lá no Samambaia, bairro de Brasília. A gente
fica muito feliz de receber um trizidelense, uma pessoa pela qual nós
temos total carinho, respeito e admiração porque sabemos das
dificuldades que os nordestinos passam e às vezes vão para outros
estados em busca de emprego. Muitos conseguem e outros não. No
caso do nosso amigo Careca, ele foi e retornou a Trizidela do Vale e
agora realizando eventos de cunho social, realizando realmente toda,
vamos dizer, fazendo-se presente na cidade de Trizidela do Vale,
trazendo esses movimentos, trazendo essas festividades. Também quero
aqui, Senhor Presidente, aproveitar para parabenizar o Prefeito Jailson
Fausto, da cidade de Lima Campos, onde nós estivemos presentes no
grande arraial que aconteceu neste final de semana, no sábado e no
domingo. Lima Campos é uma cidade que tem uma belíssima
administração, uma cidade hoje considerada uma das mais bonitas do
Estado do Maranhão, administrada pelo Prefeito Jailson Fausto. Então,
a gente tem que parabenizar toda sua equipe, nós sabemos que o
prefeito sozinho não consegue trabalhar, mas tem toda uma equipe por
trás que realmente melhora a qualidade de vida, proporciona um
resultado imediato para que a população possa viver em harmonia,
viver num ambiente que realmente é digno deles. Eu fico muito feliz
porque o Prefeito Jailson é um prefeito que administra muito bem sua
cidade. Nós colocamos os recursos na cidade de Lima Campos, os
quais são aplicados, e a gente tem que levar em consideração porque é
um prefeito que realmente está ali dia a dia trabalhando em prol da
população. Então parabéns, Prefeito Jailson Fausto, pelo belíssimo
arraial, parabéns a toda sua equipe, ao Secretário de Cultura, Ex-Vereador
Orlando. A gente fica contemplado também porque dias atrás estivemos
com o Governador Flávio Dino e foram inauguradas duas Escolas
Dignas, foram feitos compromissos com a questão do Mais Asfalto na
cidade de Lima Campos, um pedido nosso, do Deputado Vinícius
Louro, como também uma emenda parlamentar no valor de 150 mil
para a área do esporte com a iluminação do estádio municipal. São
essas as minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão, por cinco minutos, até que algum Deputado
se inscreva no Pequeno Expediente ou no limite das 10h30, horário da
Ordem do Dia. Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Fábio
Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputados, Senhores Deputados,
todos que nos ouvem e que nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
plenário, imprensa. Eu estive nos últimos dias nas regiões de Coroatá,
Vargem Grande, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto,
Chapadinha, algumas de passagem, algumas fazendo reuniões, fazendo
visitas a correligionários políticos, outra participando de solenidades.
E, claro, quando você passa por boa parte dessas cidades, você vê

reclamações, vê reivindicações, demandas, e algumas são de ordens
municipais como algumas estradas vicinais de vários desses municípios
que foram afetados pelas chuvas no último inverno. Outras são obras
que o governo está executando e que estão em fase de conclusão.
Outras são antigas reivindicações da população dessa região.
Reivindicações de estradas vicinais, reivindicação de estradas estaduais,
duas delas muito importantes para a nossa região, uma seria a que vai
de Urbano Santos até Barreirinhas, importante trecho que faria com
que aquela região se desenvolvesse e aqui nesta tribuna já várias vezes,
eu exerci o poder de falar e de reivindicar esse pequeno trecho. Trecho
esse que sendo feito faria interligação da região dos Lençóis, região do
Munim, com a região do Parnaíba e do Itapecuru. Outro trecho de
reivindicação por parte da população é o trecho que liga Chapadinha a
Afonso Cunha, que ligaria a região do Baixo Parnaíba à região dos
Cocais, à região do Leste Maranhense por completo. Essas interligações
são fundamentais para o desenvolvimento do comércio, para a melhoria
do transporte de carga e de pessoas nesses principais trechos citados.
Outras são obras que estão sendo feitas e outras são obras que já estão
em fase de conclusão. Em fase de conclusão o tão esperado e sonhado
hospital regional de Chapadinha. Hospital esse que vai beneficiar uma
série de pessoas, uma população imensa de mais de 450 mil pessoas
daquela região, que hoje se dirigem até São Luís para fazerem algum
tipo de tratamento. Nós temos na cidade de Vargem Grande uma escola
completamente pronta que fará parte de uma área onde existe o Centro
de Ensino Educacional de nível superior, que é utilizado por parte da
prefeitura e também uso e treinamento de professores. Essa nova
escola em Vargem Grande fará de uma área em Vargem Grande um
complexo educacional. Essa obra já está em fase de conclusão e deve
ser inaugurada em pouco tempo. É uma obra executada, tanto ela quanto
o hospital de Chapadinha, com dinheiro do BNDES, aprovada no
governo passado, executada no atual governo, do Governador Flávio
Dino. Essas obras e mais duas, que são muito bem reivindicadas. Uma
também faz parte da questão da CAEMA, da melhoria da rede de
distribuição da CAEMA em Vargem Grande e Nina Rodrigues, fazendo
com que a água chegue mais rápido e com qualidade na cidade de
Vargem Grande, que também está em execução. Outra, ou seja, as obras
dos dois centros de hemodiálise. Uma completamente parada, mas
com as paredes levantadas, que é de Coroatá e a de Chapadinha, que eu
acho que está em abandono completo. Essas duas obras também são
reivindicadas pela população de Coroatá e região de Chapadinha.
Fazendo com que hoje boa parte dessa população que precisa, das
pessoas doentes que precisam do centro de hemodiálise tenham que se
deslocar para outras cidades para que seja feito o tratamento. Fazendo
com que boa parte desse tratamento tenha dificuldade para seus
familiares executar com tranquilidade e com qualidade. Fora isso, existem
várias outras reivindicações e mais uma relacionada a minha cidade
Vargem Grande, que é a das casas construídas. E aí é obra do Governo
Federal que cito aqui. Já citei obras estaduais e municipais e essa do
governo federal que são as casas que estão lá em Vargem Grande feitas
e concluídas. E a população... E aí eu digo a população carente que
precisa dessas casas. Não se sabe porque não estão habitadas. Eu irei
proceder todo o pedido de uma audiência pública para que se faça com
a Caixa Econômica e com a Prefeitura de Vargem Grande, o que pode
ser feito também com o Ministério das Cidades, para que se desenrole
em um curto prazo de tempo, para que essas casas de Vargem Grande
sejam habitada pela população carente da cidade, que hoje padece com
casas abaixo do nível normal, para uma casa que está dentro do padrão
feito e executado pela construtora e que estão lá abandonadas, sem
ninguém estar utilizando. Eu quero aqui dizer que todas as
reivindicações, todas essas demandas, todos esses pedidos, todas essas
reclamações, todos esses lamentos dessa região estão por conta também
de melhorias para que a população tenha o direito de ir e vir, o direito
à saúde, o direito à educação preservado e, acima de tudo, conservado,
em alguns casos melhorado, para que se possa ter uma excelência em
alguns serviços públicos nessa região. Portanto, Senhor Presidente,
era isso que tinha a relatar.
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IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há quórum para deliberar. Fica transferida toda a Ordem
do Dia para a sessão de amanhã. Convido o Deputado Stênio Rezende
para compor a Mesa a fim de que possamos apreciar quatro
requerimentos. Requerimento nº 293/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento nº 308/2018, de autoria da Deputada Andrea Murad.
Embora ausente, vamos apreciar por se tratar de justificativa de falta
(lê). Deferido. Requerimento 310/2018, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim (lê). Deputado Cutrim está ausente? Fica transferido
para a próxima sessão. Deputado Júnior Verde?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Eu tenho um
requerimento. Se V. Ex.ª puder colocar para a apreciação, eu agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Logo em seguida, Deputado Júnior Verde. Requerimento
311/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deferido.
Requerimento 293/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê).
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de amanhã, quarta-
feira, dia 20 de junho. Projeto de Lei 2016/2016, Requerimento 312/
2018, Requerimento 313/2018, Requerimento 314/2018.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Max Barros, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, que muito me
honra estar presidindo esta Sessão, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas. Subo a esta tribuna hoje com a mesma emoção e entusiasmo
que a utilizei ao longo destes 16 anos que faço parte deste Poder. Ao
mesmo tempo, possuído por um sentimento de serenidade, de
tranquilidade d’alma, de efetivar uma decisão já há muito tempo
amadurecida e tomada que espelha, de certa forma, o meu modo de ver
a vida e a política. Olhei para mim, os caminhos percorridos como
filho, como marido, como pai, como político, como gestor público,
como cidadão simplesmente. Este olhar e essas reflexões como um
filme de magias passaram diante de mim e mostraram as mutações, as
muitas vicissitudes que a vida atravessou em meus caminhos, mas me
mostraram também as diversas formas que me utilizei para contorná-
las para atingir os meus propósitos que sempre contiveram subjacentes
a ética, a moral, a responsabilidade, a fidelidade e a sinceridade. Senhor
Presidente Othelino, Senhores Deputados. Ao chegar a Assembleia
Legislativa do Maranhão para o exercício de sucessivos mandatos que
o povo me concedeu estava tomado de júbilo, orgulhoso pela honra de
ter sido escolhido entre os 6 milhões de maranhenses, um dos 42 a
representá-los. Ali estava a despeito da grave crise de representatividade
que já atravessava o nosso país, crise em grande parte fruto do nosso
sistema político eleitoral que favorece o poder econômico, a forma em
detrimento do conteúdo, com colégios eleitorais extensos
territorialmente, com eleitorados enormes, que em sua maioria
desconhecem a real biografia e a proposta dos candidatos. Tenho a
crença que, na próxima legislatura, esse modelo seja alterado pelo voto
distrital, que haverá de aproximar os eleitores de seus representantes
e, mais à frente, com a utilização de mecanismos tecnológicos,
possibilitará que a responsabilidade sobre o destino do nosso estado e
do nosso país seja exercida diretamente por cada cidadão. Não obstante
as graves distorções do nosso modelo representativo, me encontrava
repleto de alegria ao assumir o meu primeiro mandato nesta Casa.
Ansiava materializar os meus sonhos de líder estudantil conjugados
com minha experiência de gestor público. Era quase 20 anos mais

jovens. O sentimento que preponderava em mim, entretanto, era o da
responsabilidade de honrar a confiança e o mandato que o povo do
Maranhão me concedera. Recentemente, tive a oportunidade de ler
uma reflexão do líder espiritual Indiano Osho, que reflete bem,
Deputado Rafael Leitoa, a minha chegada a este poder e meu
amadurecimento posterior. Ela é tão bela, profunda e pertinente que
decidi transcrevê-la neste discurso. “Dizem que antes de um rio entrar
no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que
percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso
que trilhou através de florestas e povoados. E vê à sua frente um
oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para
sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém
pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar
e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo
desaparece, porque apenas, então, o rio saberá que não se trata de
desaparecer no oceano, mas de tornar-se oceano”. Reflito hoje que
cheguei a este poder como os rios chegam diante do mar. E, tal como os
rios, desabei nesse imenso mar, nesse oceano revolto. Por isso procurei
não perder a minha essência, buscando estar e ser, buscando encontrar
os sonhos que diferente dos rios trouxera comigo para nortear meus
caminhos. Compreendi logo cedo a grandeza de ser mar, de ser oceano.
A política com suas seduções e encantos foi mostrando seus caminhos,
suas carências, seus apelos. E ela me ensinou o cultivo e a prática de
alguns verbos, Deputado Wellington, imprescindíveis para conhecer e
trafegar por meus caminhos. Entre eles o verbo “dialogar”, o verbo
“ouvir”, o verbo “compreender”, o verbo “transigir”, o verbo “pactuar”,
“propor”, “construir”. Com eles estendi as mãos e recolhi mãos
estendidas. Fiz política, contudo sem jamais abrir mão das minhas
convicções, meus princípios e minha coerência. Houve mandatos que
fui governo, outros oposição, sempre em uma mesma linha política
sobre o norteio de minha consciência. Meus posicionamentos, Deputado
Levi, nunca me fizeram ter adversários como inimigos, pelo contrário,
tenho respeito e admiração por aqueles que pensam diferente de mim
e o fazem por convicção, por idealismo e utilizando práticas éticas.
Divergências por ideias é que contribuem para a construção de uma
democracia mais forte. A política permite a atuação e posturas mais
amplas. Escolhi, talvez, Deputado Rafael, o caminho eleitoral mais
difícil, preferi a coerência política e respeito aos adversários. Assim
aprendi com Eugênio Barros, assim aprendi com Viana Pereira, que
presidiu esta Casa, assim aprendi com José Barros, meu pai, e assim
quero transmitir aos meus filhos, Gustavo e Maurício. Recolho, para
realçar neste momento, algumas ações legislativas que tive a
oportunidade de propor para serem transformadas em lei para o nosso
Estado, as quais bem retratam as áreas que priorizei no exercício dos
meus mandatos: regularização fundiária, assegurando a propriedade da
terra aos cidadãos maranhenses por meio da Emenda Constitucional
050/2006, a grande luta que nós tivemos para retirar a propriedade da
Ilha de São Luís da União para que os moradores de São Luís não
fossem meros ocupantes, mas pudessem ser proprietários do terreno
onde moram; a preservação do patrimônio histórico, alocando recursos
permanentes para a conservação do nosso acervo urbanístico e
arquitetônico por meio da Emenda Constitucional 054/2008; garantir
recursos para um dos maiores patrimônios que o Maranhão tem, que
São Luís tem, que é seu acervo arquitetônico, e nós o fizemos garantindo
recursos permanentes por meio dessa emenda constitucional;
saneamento, garantindo verbas constitucionais para o abastecimento
de água e tratamento de esgoto para a população maranhense por meio
de Proposta de Emenda Constitucional. Nada mais importante para
melhorar a qualidade de vida de um povo do que água tratada e
tratamento de esgoto, e isso implica qualidade de vida, implica
preservação ambiental, implica saúde. Distribuição de renda, taxando
as grandes empresas multinacionais que causam impactos no nosso
Estado, de maneira a viabilizar recursos significativos para a melhoria
da população maranhense, projeto que foi aprovado em dois turnos
nesta Casa e está pendente de aprovação à redação final. É o Projeto de
Lei nº 106/2014, que taxa as grandes empresas multinacionais, as mais
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ricas do mundo, que operam aqui no nosso Estado e causam impactos
muito grandes. Nós precisamos da receita dessas taxas para melhorar a
qualidade de vida do nosso povo. Defesa do consumidor: estabelecemos
normas de proteção ao consumidor em atividade de lazer, cultura e
entretenimento, fizemos por meio da Lei nº 9.880/2013. Essas são
algumas das leis que nós aprovamos nesta Casa, propusemos nesta
Casa, dentre tantas outras que também fizemos. Mas como disse,
Deputada Nina, o filósofo Ortega y Gasset: Um homem é ele próprio
e suas circunstâncias. Minhas circunstâncias me conduziram ao
exercício de funções de gestor público no Poder Executivo Estadual.
Tive o privilégio de mais de uma vez, Presidente Othelino Neto, dirigir
o DER do Maranhão. Exerci, Deputado César Pires, o cargo de Pró-
Reitor de Ensino da UEMA, Diretor da CEMAR, Gerente
Metropolitano de São Luís e Secretário de Infraestrutura do Estado. O
conjunto de obras que tive a satisfação de conduzir, suas execuções
estão apensadas a este discurso e integrarão os Anais da Casa. Antes
de relacionar as principais, eu gostaria de repartir o mérito das mesmas
com os governantes que as tonaram viáveis, com os colegas da UEMA,
com os amigos da CEMAR, com os companheiros da DER, da Gerência
Metropolitana e da SINFRA, com as empresas que participaram dessas
obras e, acima de tudo, com os operários sem os quais não teria sido
possível fazê-las, evidentemente, não teria como nominá-los todos,
mas o farei em nome Fernando Leal, de Fernando Antônio Mendonça
Lima, de Catulo Alvim, de José Lauro Braga que estiveram comigo em
quase todas essas empreitadas, trilhamos esse caminho juntos e hoje,
infelizmente, já não estão mais aqui conosco, quero fazer esta
homenagem a esses companheiros. Aqui relaciono as principais obras,
Deputada Nina, BR-135 da sua querida Colinas até Orozimbo que
possibilitou integração norte sul do Maranhão; a BR-203, de Balsas a
Barão de Grajaú, que assegurou o polo agrícola do Sul do Maranhão; a
implantação da BR-402 viabilizou polo turístico dos Lençóis e ajudou,
Deputado Edson, a consolidação também da pesca naquela região que
é tão cara a V. Ex.ª. A Avenida dos Holandeses, Avenida Ferreira Gullar,
Avenida da Forquilha ao Maiobão, Avenida Luís Eduardo Magalhães,
Avenida Litorânea no trecho da Ponta da Areia, o Viaduto da Cohab, o
canal da Raimundo Corrêa, a Avenida Expressa, Avenida Orlando Araújo
ligando Olho D’água ao Araçagi, a revitalização do centro histórico em
50 hectares, Deputada Graça, onde refizemos todas as ruas, as calçadas,
os lampiões, as sacadas e os telhados. As construções de estação de
tratamento, a revitalização do Castelão e tantas e tantas obras, muitas
delas, como no Bairro Legal e no Projeto Viva com a participação das
lideranças comunitárias, algumas delas aqui presentes, que foram e são
a razão delas existirem. Após 4 mandatos de plantios e colheitas, de
utopias, realizações e tropeços percebi que para mim o dia a dia, no
mesmo espaço, desenvolvendo a mesma atividade, embora, Deputado
Wellington, com nuances diferentes, poderia me levar a acomodação, a
simples aceitação do status quo, a diminuição da chama dos ideais. A
participação em mais uma contenda eleitoral poderia ser apenas uma
tentativa de permanecer neste Poder apenas por permanecer. Entendo
chegado o momento de buscar novos caminhos, novos desafios que me
instiguem, estimulem, mas também de atender ao desejo daqueles que
sempre me deram todo o suporte e a quem deve tanto: meus familiares.
Deputado Júnior Verde, como o Apóstolo Paulo, combati o bom
combate, pode parecer uma contradição, Deputado Rafael, mas neste
momento em que anuncio não mais participar como candidato, nas
próximas eleições, afirmo que a política é a forma mais eficiente e
democrática de mudarmos uma realidade social. Mudança pela adoção
de políticas públicas que são propostas, discutidas, aprovadas e
incluídas no orçamento anual para que o Executivo possa efetivá-las.
Deputado Levi, projetos totalitários jamais serão solução. A
democracia, com todas as suas imperfeições, Deputado Vinicius, pode
ser aprimorada. Podemos ser aprimorados. Sempre será o melhor
caminho. E a democracia só acontece por meio da política. Hoje tudo
em mim é gratidão e respeito. Tudo em mim, Deputado César Pires, é
esperança e vida. Sou grato a Deus, que me deu a vida e palmilha o meu
destino. Sou grato a meus pais, Maria e José Barros. Sou grato a

Cristiane, minha esposa, e a meus filhos, Gustavo e Maurício. Sou
grato a Aníbal Pinheiro, quem primeiro me convidou a ocupar um cargo
público. Sou grato a ex-governadora Roseana Sarney, que me incentivou
a entrar na política e me honrou convidando-me a participar dos seus
governos. Sou grato aos líderes políticos municipais, tão importantes
na nossa eleição para trazer as reivindicações de seus municípios. Sou
grato às lideranças comunitárias, aquelas que no dia a dia estão com
seus vizinhos, vendo problemas dos seus bairros e indo nas repartições,
no poder público, fazendo as suas reivindicações para tornar aqueles
problemas em um sonho. É o caso, não é Andrelina, do buraco cheiroso
do bairro de Fátima? É o caso, não é Brasa, do Viva Liberdade. É o
caso, não é Glória, da Vila Embratel toda asfaltada e o Viva Vila
Embratel? É o caso, não é Sueli, do Canal do Raimundo Correia, que
tantos problemas traziam para a população do Retiro Natal do Monte
Castelo? E aqui ficarei enumerando tantas lideranças que contribuíram
para o seu bairro, para o Maranhão e para o meu mandato. Sou grato
aos deputados que fizeram legislaturas comigo e tanto me ensinaram.
Sou grato, Deputado Othelino, a V. Ex.ª que sempre foi um político
ponderado e que na Presidência desta Casa está se revelando um grande
talento na política do Maranhão. Sou grato ao Deputado Raimundo
Cutrim, companheiro de trajetória de longas datas, uma amizade sincera.
Sempre estivemos, às vezes, em campos políticos opostos, mas
pessoalmente sempre estivemos juntos. À Deputada Graça Paz, que
foi minha companheira quando engenheiro da CEMAR, e seu marido
também da CEMAR. Estamos juntos nesta Casa e faz um brilhante
trabalho aqui. A este talento da nova geração que chegou aqui para
discutir engenharia, mas agora está fazendo mais política do que
engenharia, o Deputado Rafael Leitoa. O Deputado Levi, que honra as
tradições de seu pai nesta Casa com muito equilíbrio, com muita
segurança e que eu tenho orgulho de ser seu amigo. Ao Deputado
Wellington, esse jovem que chegou aqui de maneira atuante, que não
para um minuto. Visita todos os locais onde ele é solicitado e faz um
grande mandato nesta Casa. Deputado Vinícius Louro também honra
as tradições do Louro, do seu pai Raimundo Louro e faz aqui um
trabalho exemplar. Deputado Júnior Verde também com tradição familiar
na política, que talvez seja o Deputado que mais ocupou a tribuna
nesta Casa e que mostra a sua preocupação e a maneira atuante com
que faz o exercício do seu mandato. Deputado César Pires, meu
companheiro de longa data, professor da UEMA, Pró-Reitor da
UEMA. Ele depois Reitor da UEMA. E desde que chegamos aqui,
chegamos juntos nesta Casa. Deputado, espero que V. Ex.ª continue. E
eu vou trilhar...

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Vinícius Louro também, Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Logo em
seguida, Deputado Junior Verde.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Vou conceder a
todos, eu posso só concluir o raciocínio. Deputada Nina, com toda a
sua ternura e elegância, tratando todos com muito carinho, quando
sobe à tribuna mostra aqui a firmeza dos Melo. Realmente foi uma
honra participar dessa legislatura com V. Ex.ª. Deputado Edson Araújo,
meu contemporâneo da UEMA, eu fazia engenharia civil, ele fazia
engenharia mecânica, talvez seja o gabinete mais frequentado nesta
Casa, o que mostra a sua ligação com suas bases. Deputado Fábio
Braga, que tem origem em Nina Rodrigues, uma grande amizade com a
Madalena que foi prefeita do município e que faz um mandato aqui
exemplar e que mostra conteúdo nos seus pronunciamentos. Então eu
sou grato a todos os deputados que fizeram legislatura comigo, sou
grato aos meus adversários políticos que me permitiram estabelecer o
contraditório, sou grato aos meus assessores, sou grato aos funcionários
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deste Poder que tive a honra de presidir interinamente, inclusive dando
posse ao Governador Flávio Dino, sou grato aos jornalistas que
divulgaram e analisaram as minhas ações. Antes de concluir meus
agradecimentos, eu vou conceder os apartes aqui. Pela emoção eu não
consegui registrar o primeiro parlamentar. Deputado Wellington está
pedindo aqui.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado César Pires, Deputada Nina Melo, Deputada
Graça Paz, Deputado Vinícius Louro, Deputado Rafael Leitoa,
Deputado Dr. Levi, Deputado Júnior Verde, Deputado Fábio Braga,
Deputado Edison, Deputado Raimundo Cutrim e quem está presidindo
a sessão, Deputado Othelino. Hoje é um dia muito especial para o
Deputado Wellington. Por que um dia muito especial? É um dia de
todas nossas lutas, nossas lides no parlamento estadual. A gente tem a
oportunidade de encontrar a gratidão no coração de um homem, a
verdade no coração de um homem e, Deputado Max Barros, assim diz
a palavra de Deus: “A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor
e que vos ameis uns aos outros porque quem ama aos outros cumpre
a lei, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará
falso testemunho, não cobiçarás e, se há algum outro mandamento,
tudo nesta parte se resume a amarás a teu próximo como a ti mesmo”.
Quão bom é ouvi-lo na manhã de hoje, meu amigo Max Barros. Um
homem honrado, um homem sério, um homem honesto. Um homem
que tem contribuído para a história recente do Estado do Maranhão.
Enquanto o senhor estava falando, eu anotei algumas partes que me
chamaram muita atenção. Quanto a isso, eu queria falar da contribuição
que V. Ex.ª tem dado como Secretário e como parlamentar em quatro
mandatos nesta Casa. Eu quero falar do aprendizado que tenho tido
com V. Ex.ª. Quero falar do respeito, da coerência por dois anos como
meu líder. Aprendi liderança com V. Ex.ª, um amigo, um orientador. Em
todas as oportunidades que eu tive dúvidas, V. Ex.ª sempre esteve à
disposição para me orientar, para tirar essas dúvidas. O mais
importante, a minha gratidão a V. Ex.ª não é de quando eu tive dúvidas,
de quando eu tive alguma situação que eu precisei de V. Ex.ª, mas é de
quando V. Ex.ª estendeu as mãos ao Deputado Wellington sem que eu
tivesse solicitado, sem que eu estivesse suplicado, sem que eu tivesse
pedido, mas o coração de V. Ex.ª grandioso como é, compreendeu esses
momentos. E o seu pronunciamento destacando a desistência de
continuar como Deputado, de dar continuidade a mais um outro
mandato, e traz uma grande reflexão, uma reflexão do aprendizado que
temos com V. Ex.ª nesta Casa, um homem centrado, um homem honrado
e que não temos a menor dúvida da honra que é para Dona Maria, para
o Senhor José, para o Gustavo, para o Maurício, um bom homem, um
bom pai, um bom filho e um bom amigo. A 18ª Legislatura da qual eu
faço parte, ela tem um brilho especial com a presença do amigo Max
Barros, que Deus continue abençoando a tua vida e que estenda suas
mãos poderosas sobre a tua vida e a tua família, te amo de coração, que
Deus te abençoe.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Wellington, V. Ex.ª sabe o respeito e o carinho que tenho de V. Ex.ª e
atribuo as suas palavras muito a nossa amizade, a generosidade que
está na sua alma. Muito obrigado, Deputado Wellington. Deputado
Levi.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Vinícius Louro, na ordem.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) –
Agradecida pelo destaque, Deputado, e eu quero aqui externar a minha
admiração e meu respeito por um dos maiores parlamentares que já
passou por esta Casa Legislativa, dizer ao Senhor Deputado Max
Barros da minha honra e do meu orgulho em fazer parte desta legislatura
ao seu lado, esse grande político, esse amigo leal, esse grande homem
que na vida toda não mediu esforços, principalmente para ajudar o

nosso Maranhão a crescer, saiba que você tem uma amiga, uma
admiradora, e que quero sempre estar ao seu lado. Que Deus o abençoe
e que providencie muito sucesso e muita paz na sua vida. Parabéns por
tudo que o senhor realizou no nosso estado e parabéns por ser o
político e a pessoa que o senhor é.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputada Nina,
eu fico sem palavras para comentar o seu aparte, eu só quero dizer
muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Deputado, questão de idade, né? Deputado Max, ouvi atentamente o
seu pronunciamento, a conclusão que eu chego, Max, é que o Maranhão
perde um parlamentar à sua altura, esta Casa perde com a sua sabedoria,
com a sua personalidade conciliadora, experiência. Como disse o nosso
Deputado, homem honrado, criterioso, ético e, acima de tudo, o que eu
mais admiro em V. Ex.ª é fazer política, a boa política, com retidão,
baseado em ideias. Nunca misturando a sua amizade, o seu carinho
com o povo do Maranhão e com esta Casa. Para mim foi uma honra
enorme, já que meu pai também teve este prazer junto com V. Ex.ª de
poder aqui nesta Casa encontrar um braço de um professor. Portanto,
só tenho a lhe dizer uma coisa, amigo, estou desconfiado que tão jovem
ainda o senhor vai abandonar a política. Porque isso está no nosso
sangue. Eu ainda creio que o senhor vai ajudar muito este Maranhão
politicamente. Eu estou em dúvida se, depois de quatro mandatos
consecutivos de deputado estadual, o senhor vai com a proteção de
Deus nos surpreender no futuro bem próximo com mais uma
contribuição a este povo do Maranhão, que precisa deste tipo de
Deputado. Eu acho que hoje é um momento, não de tristeza, mas o
senhor sai com a consciência do dever cumprido. E se honre disso e
vamos aguardar dias melhores. Um forte abraço.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Levi,
muito honrado com o aparte de V. Ex.ª. Eu credito também na nossa
amizade e na honra que eu tive de partilhar este parlamento com V. Ex.ª
e com o Deputado Pontes de Aguiar. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - Depois um aparte,
Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado
Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Obrigado, Deputado Max Barros. Deputado, quando nós assumimos
o mandato de deputado estadual, eu fiz muitos pedidos a Deus, um
deles foi saúde, sabedoria, que me mantivesse no campo da humildade
como nós fazemos política e outros e outros pedidos mais. E aqui eu
quero lhe agradecer nesses dezesseis anos da sua legislatura no
parlamento. Dentre quatro anos estou participando também, junto
com você, eu aprendi muito. Aprendi com V. Ex.ª, principalmente na
área da infraestrutura, do modus operandi da política, porque quando
nós assumimos a Comissão de Obras e Serviços Públicos desta Casa
muitas das informações que ali a gente tinha eu pedi a sua orientação.
E, assim, foi feita. E hoje eu posso dizer que eu fui parlamentar do
Estado do Maranhão, eu fui parlamentar do Estado do Maranhão na
época de grandes homens como César Pires, Max Barros, Stênio
Rezende, esses que estiveram todo tempo na política maranhense
ajudando de forma que realmente pode se ver o progresso do nosso
Maranhão. Então o que eu quero aqui é só agradecer pelo aprendizado
e pelo convívio e dizer que V. Ex.ª é um ícone na política maranhense,
V. Ex.ª tem todo um serviço prestado em prol da qualidade de vida dos
maranhenses. Aqui eu fico triste porque, como colocou o Deputado
Levi, V. Ex.ª como deputado tão jovem hoje veio trazer essa notícia
para nós, jovens, realmente que estamos entrando no parlamento que
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temos tudo para aprender com V. Ex.ª. Então, meu muito obrigado,
Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu que agradeço
a V. Ex.ª, Deputado Vinícius, e fique certo de que aprendi muito com V.
Ex.ª e com seu pai. Muito obrigado. Neste momento, não façam eu
fazer uma escolha. Deputado Raimundo Cutrim está impaciente ali. O
deputado tem mais idade.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (aparte)
– Max Barros, eu ouvi atentamente o seu pronunciamento, eu tinha
outro compromisso fora da Assembleia, mas fiz questão de estar
presente e também de ter o convívio com V. Ex.ª desde 97, quando eu
assumi o Sistema de Segurança Pública, no dia 03 de julho de 97. A
partir daquela data, nós trabalhamos juntos por muito anos e V. Ex.ª
deu sua parcela de contribuição ao Estado, com profissionalismo, com
dedicação, com compromisso e com amizade sincera. Então nós temos
amizade ao longo de muitos anos, muitas vezes a gente confidencia
coisas nossas, pessoais, isso é muito salutar e, evidentemente, a sua
decisão é de cunho pessoal e a gente respeita. Então nós todos passamos
aqui passamos uma temporada e V. Ex.ª, agora nessa nova legislatura
que se aproxima da eleição, achou por bem não concorrer. São quatro
mandatos e com certeza V. Ex.ª iria para o quinto mandato, V. Ex.ª tem
muito amigo no Estado do Maranhão, tem muito serviço prestado no
Estado do Maranhão, mas a gente fica triste por esta decisão e contente
também porque evidentemente V. Ex.ª com certeza agora poderá cuidar
mais da sua família, já que a gente aqui passa o dia todo quase na
Assembleia e depois viajando para o interior, principalmente nesses
últimos meses. Eu desejo pessoalmente que V. Ex.ª continue com a sua
profissão com muito sucesso e que você abrace mais a sua família e que
a nossa amizade vai continuar, por muitos anos, evidentemente,
enquanto nós estivermos aqui sobre a terra vivos, com saúde, e o que
eu lhe desejo é muita saúde, muita paz, muita harmonia e que, com
certeza, aqui você, além de ter deixado o seu legado e você deixa, os
seus amigos aqui ficarão e, com certeza, que quando você vier aqui
visitar, aqui no ano que vem, e aqueles que aqui estiverem, com certeza,
continuarão sendo seus amigos aqui ou fora da Assembleia. Era isso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Cutrim, meu companheiro ao longo de todas essas legislaturas, meu
amigo, muito obrigado. Deputada Graça.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA (aparte) – Deputado
Max Barros, para mim é uma surpresa muito grande essa sua decisão.
V. Exa. tão jovem, tão atuante, mas eu tenho certeza que antes de tomar
essa decisão, V. Exa. pensou bastante, porque a política, já diz o meu
marido, o ex-deputado Clodomir Paz, que só tem a porta de entrada,
então é difícil demais a gente deixar assim, voluntariamente. Entrei
nesta Casa junto com V. Exa., são quatro mandatos que nós estamos
aqui trabalhando juntos. Eu não vou sentir a sua falta aqui nesta Casa,
porque eu também não irei voltar, mas, certamente, aqueles colegas
que têm convivido com V. Ex.ª, ao longo de todos esses anos, vão
sentir a sua falta de estar caminhando daqui para lá, de lá para cá,
dentro deste plenário, parece que V. Exa. não gosta muito de ficar
sentado, essa sua inquietude de estar sempre em movimento, certamente,
os colegas que voltarem vão sentir a sua falta. V. Exa. em tudo que fez
na vida fez bem feito, tenho conhecimento como Diretor da CEMAR,
como Secretário de Obras, como Deputado, a informação que eu tenho
como pai de família, como amigo, como correligionário, todas as
informações a respeito de V. Exa. esteja aonde estiver são boas
informações. Então, eu acredito que V. Exa. não vai parar aqui, está
dando um tempo na vida política, mas é um homem público e, com
certeza, vai continuar prestando o seu serviço em outro ou qualquer
lugar que se apresentar onde V. Exa. for chamado eu sei que não vai
correr da raia de forma nenhuma porque o seu costume é trabalhar,
trabalhar e trabalhar e fazer bem feito. Então, embora eu esteja surpresa,

mas sei que foi uma atitude pensada. E eu só desejo felicidades, só
desejo sucesso e que continue a sua vida se encaminhando abençoada
por Deus todo o tempo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deixa eu só
agradecer aqui a Deputada Graça, porque trabalhamos juntos na
CEMAR, quatro mandatos e mais uma vez suas palavras. Eu acho que
vai mais pela emoção, pela amizade que nós temos com o Clodomir,
com sua família, e V.Exa., que honra tanto o seu mandato. Muito
obrigado. Pela ordem, eu acho que estaria na vez... Vamos fazer assim:
Deputado César Pires, Deputado Júnior, Deputado Rafael e Deputado
Fábio. Sérgio Frota chegou por último. Pode ser? Eu não sei se estou
na ordem correta, mas me perdoem é a emoção.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Que Deus
abençoe todos nós e este momento para você Max. Max, sem que a
gente perceba já se vão 36 anos de convivência. Lá atrás, muito lá atrás,
em 82, nós começávamos uma luta juntos com outros colegas para que
nós tivéssemos acesso ao corpo docente da Universidade Estadual do
Maranhão. Esses anos todos começamos outra luta para a nossa
aposentadoria juntos também, para que colhêssemos o fruto daquilo
que nós plantamos ao longo do tempo.  E eu hoje vejo você aí e remonto
a essa história e me pergunto o que te motivou a fazer isso. Deve ser de
cunho pessoal, talvez por saúde, mas jamais por ausência de voto, o
que é muito bom. Ao longo desses mandatos teus, você sempre foi uma
pessoa que deu resposta no campo eleitoral. A situação de estar ao
lado ou contra o governo nem a mim nem a você nunca foi grande
demais para que não transpuséssemos essa situação. Por duas vezes
enfrentamos a Oposição. Numa das quais, eu como líder da Oposição
encontrei em você sempre um aliado para as minhas decisões e para
minhas conduções. Também como líder de governo você não faltou
para que a gente chegasse onde nós chegamos. Agora, unidos, ainda
que em blocos diferentes, também partimos juntos numa luta sem
trégua e sem trincheiras para manter a unidade de todos nós como
opositores ao Governo. Cada um a seu modo, mas uma coisa muito
comum, sempre eu e você muito ponderados em relação às nossas
queixas, às nossas ponderações. O respeito sempre houve de nossa
parte, mesmo quando tomávamos posições contrárias ao Governo.
Isso fez de você também um político que honrou esta Casa ao longo
desse tempo. Não há nada que macule a tua vida na tua trajetória
política, tanto do lado Executivo quanto do lado do político, de
parlamento ou aqui de tribuna. Eu acho que você deixa, dando uma
demonstração para nós, que outra vida lá fora existe com a mesma
dignidade daqui que se pode viver também. Uns deixam porque a vida
lá fora, a opção política, o povo não quis mais. Outros deixam de uma
forma também tão digna quanto a outra, que é a forma que você está
deixando. E é assim que eu acho que deve ser o parlamento. E assim é
que eu acho que devem ser todos nós homens públicos, que passamos
por toda essa vida deixando apenas um rastro de dignidade, de correção,
de exemplos para os teus dois filhos, para a tua família e para nós
também, como colegas teus e amigos aqui de parlamento. Segue a tua
saga, Max, segue a tua vida. Mostra para todos nós lá fora onde tu
estiveres que a opção sempre foi a melhor opção. Tenho certeza pelo
que eu te conheço que foi uma opção pensada, de ordem cirúrgica,
milimétrica, remontada, repensada, reavaliada, para que tu pudesses
vir a esta tribuna. A tua história diz para nós que deve ter sido isso.
Aqui teus exemplos também deixam a todos nós uma contribuição
forte, então que tua história continue a ser contada da mesma forma
que foi no Executivo e no Legislativo. A tua forma civilizada, a tua
forma familiar, o teu exemplo de pai a teus filhos serve como exemplo
para tantos quantos se aventurarem na vida pública ou a tantos quantos
se aventurarem no Parlamento. Assim é o que eu te desejo o novo meio
de vida e aqui nós ficamos a nos aventurar em mais um mandato, e já
resta pouco daquela época. Entramos nós quatro e restam aqui eu,
você, Graça e Cutrim. A Graça por opção também passa o bastão ao
filho e você por opção deixa o mandato. Restamos eu e Cutrim. Vamos
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tentar honrar aquilo que nós iniciamos há pouco mais de 16 anos. Vai
fundo, vai firme e fique certo de que você deu uma contribuição ao
Maranhão. Deu um exemplo ao Estado do Maranhão e deu um exemplo
a este Parlamento. Parabéns. Perdoe minhas falhas, as minhas
incompreensões e, às vezes, as divergências, mas tudo isso foi um
amálgama que nos uniu a sermos corretos na vida público. Sucesso,
Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado César,
companheiro de longas datas que honra este Parlamento, muito obrigado
por suas palavras. Concedo o aparte ao Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) – A
história sempre nos julga. Essa frase é de José Sarney quando então
presidente. Deixou de ser presidente para que a história o julgasse e
assim aconteceu, Deputado Max. Eu faço reflexão nessa frase para
dizer a V. Ex.ª que certamente a história vai julgá-lo, assim como o
povo o fez lhe concedendo esses quatro mandatos. Isso reflete a sua
atuação parlamentar inquestionável. Deputado Max tem uma história
e deixa um legado realmente de realizações, V. Ex.ª acaba de destacar
algumas delas, mas permita-me também relembrá-lo uma que foi a luta
de V. Ex.ª pelo transporte alternativo que V. Ex.ª nos permitiu subscrever
um projeto de iniciativa que até então era de V. Ex.ª e que nós juntos
conseguimos aprovar uma lei histórica nesta Casa e, assim, demos
direito e dignidade aos operadores do transporte alternativo. Essa é
mais uma das muitas lutas encampadas a V. Ex.ª e está devidamente
inscrita no decorrer de seus mandatos. Mas saiba que eu não tenho
dúvidas de que a sua decisão é da grandeza do entendimento daqueles
que, às vezes, dão um passo atrás para dar dois passos à frente. Foi
assim que a época do socialismo se fez capitalista para poder realmente
expressar a sua verdadeira essência, e eu não tenho dúvida de que esse
passo que meu amigo está dando é mais que um passo atrás, é a
reflexão de entendimento que V. Ex.ª tem para a vida e que vai levar
como legado para qualquer que seja o futuro que realmente venha
trilhar, caminhar realmente para sua escolha. Mas saiba que eu aqui
aprendi também com V. Ex.ª, eu tenho aprendido muito, deputado, e
talvez um dia eu também, assim como V. Ex.ª, esteja fazendo esse
pronunciamento, porque não é fácil ser político, estar político não é
fácil, a luta é árdua e mais na atualidade. De todas as circunstâncias e
intempéries das  adversidades que são ensejadas nos meios de
comunicação que dizem que o político é ruim, que  a política é ruim,
que desvirtualiza  a sociedade e que, de repente, nós  temos que contrapor
todos esses obstáculos que são noticiados e, de forma firme, nos
posicionarmos continuando a luta de cabeça erguida, apesar  das críticas,
de todas as situações adversas que às vezes nos motivam a repensar a
nossa atuação política. Mas V. Exa. não tenho dúvida que não é por
essa razão, V. Exa. sai de cabeça erguida com o senso do dever cumprido
e eu digo isso porque as suas realizações falam por si mesmas e eu
quando refleti a frase que a história vai julgá-lo, não tenha dúvida de
que a história já o julgou e o julga de forma a confirmar o grande
político, trabalhador, atuante e devoto para este Maranhão com as
suas realizações, suas inúmeras realizações. Eu tive a honra, Deputado,
permita-me aqui citar, uma liderança sua, que é a Mãe Andrelina que
está aqui lhe prestigiando, eu tive  a honra de conhecê-la e quando fiz
alguns gestos, algumas iniciativas, eu até disse a ela que, claro, eu
estaria buscando a minha reeleição, ela disse: Meu filho, o meu coração
é do Deputado Max Barros! Aí eu disse a ela assim: Olha, Mãe Andrelina,
reserve um pedacinho do seu coração para o Deputado Júnior Verde.
Ela disse assim: Eu vou tentar, mas saiba que o meu compromisso é
com o Deputado Max. Então, como ela, V. Exa. tem não aliados
políticos, tem admiradores, tem pessoas que tiveram apreço pela boa
política que V. Exa. refletiu ao longo da sua atuação parlamentar. Então,
eu espero chegar no patamar de V. Exa. com os quatros mandatos, se
assim Deus nos permitir. Mas saiba que nós vamos continuar nesta
Casa aqui tentando encampar as lutas que V. Exa. encampou por muitos
e muitos anos, muito obrigado, Deputado, pelo aparte, que Deus lhe
abençoe na sua vida.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu só queria
agradecer ao Deputado Júnior Verde e dizer que para mim foi uma
honra compartilhar esse projeto que sem o seu entusiasmo talvez não
tivéssemos aprovado nesta Casa esse importante projeto do transporte
alternativo e V. Exa. tem muito mérito, muito obrigado. Deputado
Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) -
Deputado Max Barros, como bem disse nossos colegas, realmente, e
eu só discordo em um ponto que V. Exa. não está saindo da política,
apenas está deixando de ser candidato e a política a gente nunca sai. E
V. Exa. também não vai sair. Eu estou no meu primeiro mandato, mas
foi uma das pessoas que eu mais me aproximei foi V. Exa., apesar de
não sermos do grupo político, mas V. Exa. sempre de forma respeitosa
me tratou e a gente sempre conversou muito, até porque somos colegas
de profissão e isso também fez com que me ajudasse bastante aqui na
Casa. Parabenizar este seu último mandato, foi o mandato que eu tive
a oportunidade de ter com V. Exa., porque apesar de V. Exa. estar em
um campo diferente do governo e V. Exa. nunca subiu a esta tribuna
para atacar, de forma leviana, ou de forma desnecessária o governo.
Sempre pontuando, naquele equilíbrio de sempre, como você costuma
fazer. Parabenizar pelos projetos que V. Exa. colocou aqui na Casa,
muitos deles e eu tenho a certeza absoluta e o principal que V. Exa.
citou do CEFEN é realmente em prol do desenvolvimento do Estado e
parabenizar por tudo aquilo que V. Exa. contribuiu para o Estado do
Maranhão. Como Secretário de Infraestrutura do Estado, com o
respeito que você tem, inclusive dos adversários. É dessa forma que eu
guardo a sua imagem, como parlamentar aqui dentro. E quero ter a sua
amizade  pelo resto de nossas vidas.    E com certeza terei muito ainda
a aprender com V. Exa.  Como volto a dizer, V. Exa. está apenas deixando
de ser candidato, mas a política a gente nunca deixa.  Como, por exemplo,
meu tio Chico Leitoa, já há 12 anos não é candidato, mas a política está
no sangue e está uma hora dessa, com certeza, fazendo política.  E é
assim que V. Exa.  vai continuar, porque nós somos políticos.  Ainda
mais um político da sua estatura, que muito contribuiu para o povo do
Maranhão e não pode deixar sempre de dar a sua contribuição. Muito
obrigado pela convivência, pela amizade nesses quase quatro anos.  E
boa sorte nos seus projetos futuros, que com certeza acredito que a
família está agora muito mais feliz, que vai ter muito mais você perto,
ali. Tantos anos dedicado à vida pública realmente é um momento que
chega para cuidar mais da família, dos filhos, dos netos, enfim. Parabéns,
Deputado Max Barros, muito obrigado pela sua amizade.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max Barros, eu até pedi já a deferência do Deputado Sérgio Frota e do
Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Só agradecer o
Deputado Rafael que muito me honrou com seu aparte, dizer que eu é
que aprendi também com V. Exa. e sou seu amigo e continuaremos essa
amizade aqui e fora desta Casa. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Pedi
deferência do Deputado Sérgio Frota e o Deputado Fábio Braga também
que farão aparte, eu estava me dirigindo a um compromisso quando
soube que V.Exa. estava na tribuna, tratando desse assunto, voltei não
poderia deixar de fazer, em primeiro lugar os meus agradecimentos por
ter a convivência de V. Exa. aqui no parlamento. Mas, mais do que isso,
enquanto amigo, e assim o considero, quero dizer que essa decisão que
Vossa Excelência toma é uma decisão muito importante, principalmente
para cada um de nós. Porque eu tenho certeza que, ainda que não esteja
no parlamento diretamente, eu acho que seu trabalho vai aumentar
como conselheiro, como aquele amigo que nós sempre buscamos
procurar ouvir, pelas suas ponderações, pelo seu equilíbrio. Mas eu
quero dar aqui o meu testemunho, Deputado Max Barros, do serviço
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prestado que Vossa Excelência tem no Maranhão, serviços prestados
enquanto deputado, serviços prestados enquanto secretário. Inúmeras
obras aí tem o seu DNA espalhado por todo o Maranhão. Portanto fica
aqui a nossa felicidade de compartilhar esse momento, mas, por outro
lado, a nossa tristeza, eu diria, de saber que Vossa Excelência não estará
diretamente ligado a política partidária. Mas não deixa de ser político,
continuará, como eu disse, talvez até com mais trabalho daqui para
frente em relação a aconselhar, a poder sempre dar suas boias
orientações. Portanto que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua
família, independente onde Vossa Excelência estiver. É um pedido que
faço para que possa sempre continuar sendo o seu amigo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Braide, meu amigo Vossa Excelência é e sempre será. Quero dizer que
Vossa Excelência realmente mostrou nesta Casa o grande talento que
tem para a política. Parabéns. Foi uma honra partilhar essa legislatura
com Vossa Excelência, Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) –
Deputado Max, eu vou me abster do comentário da sua desistência
temporária da política. Eu digo temporária porque V. Exa. apenas não
vai para essa reeleição. Não quer dizer que em uma outra oportunidade
V. Exa. não seja candidato a outro cargo em outra situação, mas dizer
aqui da sua experiência, da sua competência, do seu espírito inquiridor
e observador de olhar cada um que fala desta tribuna, que fala com V.
Ex.ª e que compreende e entende do Estado do Maranhão. Quero dizer
da minha satisfação em conviver aqui, nesta Casa, durante algum tempo,
com V. Ex.ª e conviver também junto às secretarias, principalmente a
Sinfra, quando nós íamos com vários prefeitos debater sobre estradas,
sobre obras no Estado do Maranhão. Eu lembro que uma vez fui
reivindicar a estrada Coroatá/Vargem Grande e da complexidade que
era a quantidade de pontes, de aterros naquela região, e V. Ex.ª, de
maneira bem clara, eu acho que isso na época estava com um prefeito
de Vargem Grande, e bem claro, brincando, ele disse: “Pronto, pela
primeira vez vamos interligar logo Vargem Grande a Coroatá de maneira
definitiva e será com deputado de Vargem Grande, não só com os de
Coroatá”. Aí o prefeito sorriu. Hoje é uma estrada pela qual trafega boa
parte do povo da minha região para interligar Teresina, para interligar
a outra região do Maranhão. Essa sempre foi uma preocupação sua
quando esteve na Sinfra, de interligar o povo do Maranhão, interligar
as regiões do Maranhão, por isso eu sempre friso essas interligações
que são feitas entre essas regiões do Estado do Maranhão. Por boa
parte eu andei e boa parte dessas cidades tem obras que têm a marca,
como eu diria, disse agora pouco ao Eduardo Braide, têm o seu DNA,
têm a sua caneta lá, o seu atestado de que aquela obra era necessária
para muitas cidades. Aqui no Parlamento convivemos intensamente e
foi um dos poucos que, num dos primeiros dias, depois de uma série
de modificações minhas, foi o primeiro que se atentou. Você mudou e
mudou para melhor, por isso que eu acho que você tem esse espírito
observador, o espírito que entende o que cada um está fazendo neste
plenário, entende o que cada um pode fazer pelo Maranhão. Por isso
que eu acho que todos aqui que falaram, falaram da sua experiência, da
sua maneira de trabalhar nessa Casa e do espírito amigo com aqueles
que votaram, lhe apoiaram durante anos e anos, durante esses 16 anos
de mandato, a prova disso é que eu compreendo que boa parte dessas
pessoas não têm só afinidade política, têm afinidade de amizade e
amizade numa definição de um amigo meu que diz que era um sonho
quimérico, postulado, indubitavelmente, por um romântico telúrico.
Só um romântico imagina que amizade é para sempre e ad eternum. Por
isso, Max, eu quero ser o seu amigo, quero ser sempre esse romântico
telúrico com você. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado Fábio,
grande líder do Baixo Parnaíba, eu que agradeço a V. Ex.ª. Acompanhei
V. Ex.ª, um brilhante deputado que vem crescendo cada vez mais no
Legislativo. Muito obrigado. Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) – Meu
amigo, Deputado Max Barros, falar de ti é fácil para mim, desde a
época do Marista, ainda criança, adolescente, quando nós nos
encontrávamos no final de ano para receber a medalha de aluno padrão,
te lembra disso? Então estava lá, tu um pouquinho mais velho que eu
e a gente ia junto. Depois, na tua carreira política, porque já era um
cargo político como coordenador de obras, eu voltei do Rio e você era
coordenador de Obras da Setop no governo de Cafeteira. Dali fez uma
carreira onde só teve ascensão, dali tu saíste para Diretor-Geral do
DER, Departamento de Estradas de Rodagem, depois Secretário de
Infraestrutura, queria muito ter votado em V. Exa. para Prefeito de São
Luís que eu tenho certeza que São Luís hoje estaria muito melhor,
porque V. Exa., além dessa habilidade de tratar os seus pares e a todos
muito bem, está  aí a unanimidade, aqui nós não estamos fazendo graça
para ninguém, nós estamos reconhecendo o legado que V. Exa. deixa
tanto no Executivo maranhense, as suas realizações estão aí por todo o
Maranhão, aqui nós temos a Via Expressa que V. Exa. lutou muito e
podia ser se tivesse continuado uma solução para o trânsito, para a
mobilidade urbana de São Luís. Então, já dizia o poeta que o coração
tem razões que a própria razão desconhece. Então, não cabe a nós
questionar o Max Barros, por que essa decisão, eu fiquei surpreso, faz
um tempo que eu não tenho visto aqui, até porque eu peguei uma
virose grande, mas fiquei surpreso e dizer que essa amizade que veio lá
da época de Marista e depois nos campos de futebol, um grande meia
esquerda e fazendo analogia a V. Exa. está pendurando a chuteira no
auge para que a bola não lhe abandone. Mas dizer que eu acho que não
só os Deputados aqui, mas todos aqueles eleitores que tiveram
oportunidade de votar em V. Exa. vão sentir sua falta aqui no Parlamento
como uma pessoa equilibrada. Eu sempre digo que V. Exa. é mestre
nisso, V. Exa. faz oposição sem ser Oposição e dar a sua opinião sem
agredir ninguém, porque a política é a arte da conversa, do diálogo e
isso V. Exa. faz muito bem. Então, eu queria me juntar a todos esses,
dizer que eu tenho certeza de que o Max Barros faz falta, que o Max
Barros tem total condição de se eleger dentro de um processo
meritocrático, apesar da política hoje não ser muito mérito, Max,  V.
Ex.ª sabe disso, a classe política é muito questionada, mas também
devemos questionar o eleitor quando ele não quer estabelecer uma
relação de confiança, ele quer algo oportunista, isso também tem que
ser discutido. Mas é isso, dizer que V. Ex.ª, que sempre foi um vencedor
na sua vida pessoal, um bom pai de família, um bom filho, um irmão e
foi um grande e é um grande político. Que Deus lhe acompanhe e lhe
abençoe e dizer o seguinte: É difícil de você ser uma unanimidade na
Situação, na Oposição e é dessa maneira que V. Ex.ª se encontra hoje.
Dizer que o Otoniel aqui está me lembrando, desejando tudo de bom
para V. Ex.ª, que V. Ex.ª foi aluno da academia Vida e Saúde. Outro doía
ele estava gordinho, viu Otoniel, mas agora já está em forma aí, e
esperou ficar em forma. Max, que Deus o acompanhe, eu tenho certeza
que V. Ex.ª pode contar sempre com os amigos Deputados, com aquelas
pessoas que V. Ex.ª ajudou na sua carreira como Secretário, como
Diretor de órgão e tudo de bom para V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Sérgio, meu
amigo de juventude de sempre e que exerce com brilhantismo este
mandato, embora seja o primeiro mandato como Deputado o faz com
brilhantismo e que foi um grande empresário, é um grande empresário,
e que eu acredito que foi um desportista que levou o nome do esporte
do Maranhão no futebol mais longe, isso aí que V. Ex.ª , eu entendo de
futebol, então eu queria dizer que eu reputo que V. Exa. foi o desportista
que levou o nome do futebol maranhense mais longe. V. Exa. tem esse
mérito, além de ser grande político. E teceu vários elogios. Eu pensei
que você fosse omitir o meu lado de meia esquerda ali na praia do Olho
d’água no Jaguarema.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) -  Muita
qualidade, um pouquinho preguiçoso, mas tinha muita qualidade.
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Muito obrigado,
Sérgio. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Deputado
Max Barros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Deputado Max, a tribuna é sua sem tempo hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (aparte) - Eu
quero dizer ao grande amigo que V. Exa.  fará muita falta a este Parlamento
na próxima legislatura pelas suas ações, pela sua competência e pela
sua bela atuação aqui neste Parlamento. E dizer que minha convivência
com V. Exa. tem sido excelente. Nós temos aí feito uma... Foi uma
amizade que eu fiz que realmente vai me fazer muita falta na próxima
legislatura. Eu realmente acho que a sua ausência aqui será sempre
lembrada. Aqui V. Exa., com certeza, tem grandes projetos, é um
excelente profissional. E eu tenho certeza que V. Exa. mesmo fora
daqui, da Assembleia, desse Parlamento, fará uma boa atuação pelo
profissionalismo, pela sua competência. E eu quero aqui dizer, pedir
que Deus ilumine os seus caminhos e que V. Exa., após este mandato
agora, essa legislatura, com certeza nesse seu novo projeto que V. Exa.
deve ter, V. Exa. realmente fará uma boa atuação e terá um bom
desempenho. Quero aqui agradecer por ter tido essa amizade com V.
Ex.ª durante esse tempo, mas que continuaremos amigos em qualquer
situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Muito obrigado
por ter feito essa grande amizade comigo e também por tê-lo como
amigo aqui neste parlamento.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Com certeza,
Deputado Edison Araújo. Eu que agradeço a V.Exa., que além de seu
amigo, sou seu admirador pela maneira como V.Exa. trata todos os seus
eleitores e o povo do Maranhão. Muito obrigado. Meu amigo Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
Deputado Max, falar de V.Exa., eu conheço V.Exa. há muitos anos.
Amigo dos seus filhos, conheço a origem, a forma como V.Exa. se porta
no campo pessoal, como ser humano e, principalmente, como homem
público. V.Exa. deu a sua contribuição como homem público por onde
V.Exa. passou, seja como Secretário de Estado, seja como deputado
estadual. E me arrisco a dizer que vários outros cargos públicos, que eu
sei que V.Exa. num momento de sua vida pensou em ocupar, V.Exa. não
perdeu. Esses cargos públicos perderam de ter V.Exa. comandando
certos setores da nossa sociedade. Mas os seus ensinamentos, enquanto
homem público, a sua postura correta, o seu respeito. E nós fomos
colegas em dois mandatos. Num mandato V.Exa. estava como Secretário
de Estado e eu estava aqui. No outro, eu estava como Secretário de
Estado e V.Exa. aqui. Mas uma coisa nunca nos faltou: o respeito, que
eu acho que é quem deve estar à frente em qualquer tipo de relação.
V.Exa. vai deixar um vazio nesta Casa, mas nos Anais desta Casa e da
história política do Maranhão, o seu nome estará registrado e nunca
mais será apagado. Eu tenho a certeza disso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Muito obrigado,
Deputado Neto, V. Ex.ª me emociona e eu partilhei este Plenário,
tenho a honra de partilhar com V. Ex.ª e partilhei com o seu pai,
Deputado João Evangelista, com quem muito aprendi, tinha muito
mais experiência política do que eu na época e eu muito aprendi e
muitos aprenderam com o Deputado João Evangelista, Presidente desta
Casa que implantou esse projeto. Além da política, é um empreendedor,
ele foi o responsável pela construção da sede da Assembleia e V. Ex.ª,
embora filho de um grande político, trilha seus próprios caminhos
também com muito brilho. Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª. Eu
quero dizer, Senhor Presidente, que cada palavra de cada colega que

recebi hoje, nesta Casa, eu vou levar para a minha vida toda. É um
momento decisivo da vida de um político quando ele decide não
participar de uma eleição. Embora seja uma decisão amadurecida, tomada
com tranquilidade, com serenidade, é um momento importante e, nesse
momento importante, cada palavra de cada colega, que foram mais do
que colegas, foram meus amigos, eu vou levar no meu coração para o
resto da minha vida. Muito obrigado a todos vocês e a cada um de
vocês por me darem esse alento neste momento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max, enquanto V. Ex.ª conclui o seu
pronunciamento, eu esperei que todos falassem, mas não poderia deixar
também de, com a sua permissão, fazer um breve aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Com o maior
prazer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO (aparte) - Fiz questão de assistir a esse Grande Expediente que
foi multiplicado por dois, mas que, diante das suas palavras e das
palavras tão carinhosas dos colegas, passou até rápido. Acompanhei
atentamente cada palavra e quero dizer a Vossa Excelência que também
sou seu admirador, pude aprender muito com V. Exª. em alguns
momentos aqui quando estava respondendo interinamente pela
presidência ou após a efetivação quando algumas dúvidas surgiam e
nós pudemos conversar aqui, eu ouvi uns bons conselhos que certamente
me ajudaram muito a tomar decisões importantes no nosso dia a dia
aqui, principalmente, sempre me orientando no sentido de ter bom
senso nas decisões. Lembro-me também de passagens quando eu era
deputado de oposição, no mandato anterior, onde nós sempre nos
tratamos com muito respeito. Embora eu fizesse uma oposição renhida
ao governo anterior, sempre fiz questão de registrar e uma vez eu fiz,
lá na minha cadeira, no momento que estávamos tendo um embate com
o governo, eu fiz questão de fazer um pronunciamento dizendo que
tinha convicção da sua postura correta como gestor público na sua
passagem pelas secretarias e pelos cargos que ocupou no governo do
Estado. E olhe que talvez tenha sido essa uma das pouquíssimas vezes
que eu fiz uma referência elogiosa no que diz respeito ao governo
anterior. V. Ex.ª não vai disputar a eleição, ano que vem não vai estar
aqui conosco, mas o seu legado fica, os seus ensinamentos ficam, os
amigos também e V. Ex.ª vai continuar na política como cidadão, como
conselheiro e, certamente, como alguém que vai estar sempre pronto a
servir o Maranhão. Parabéns pela sua trajetória de servidor público,
sua trajetória como deputado estadual. Saiba que eu sou um dos aprendi
muito com V. Exa. Um grande abraço.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Othelino, eu agradeço do  fundo do coração  a V. Exa., sou um admirador
seu,  sou admirador do seu pai,  Othelino Filho, que quando militava
no movimento estudantil, ele era um grande nome da imprensa
maranhense  e sempre abriu as portas  ao movimento estudantil,
democraticamente, e eu sou admirador de seu pai e quero dizer que V.
Exa. aqui, como já disse anteriormente,  além de ser um excelente
Deputado, sempre teve suas posições claras, mas sempre agiu
eticamente  e que V. Exa. não  só como Deputado, mas agora como
Presidente da Casa  tem atuado com total equilíbrio sabendo a postura
que um Presidente deve ter democraticamente e eu  quero parabenizar
V. Exa. que tem sido uma honra  partilhar este parlamento com V. Exa.,
quer V. Exa. como Deputado, como Presidente desta Casa. Muito
obrigado, Presidente. Sou grato ao povo do Maranhão, sou grato, em
especial ao povo de São Luís, cidade que amo, onde nasci, nasceram
meus filhos e que para mim não existe mais bela. Cumprirei o meu
atual mandato até o último dia com a mesma retidão, com o mesmo
empenho com que o fiz todos os dias ao longo da minha passagem por
este Poder. A vida pública é cheia de encantos e desafios e abriga em
seus recônditos sedutores   projetos e sonhos que não conseguimos
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realizar. Portanto, na medida do necessário e do possível, ela continuará
sendo minha trincheira de participação popular, minha forma de
expressar as convicções que formei e formarei ao longo do tempo para
uma São Luís, para um Maranhão e para um Brasil melhor. Vencendo
os meus abismos e minhas turbulências, trago um sentimento de missão
cumprida, estou mais maduro e experiente me pergunto, Deputado
Sérgio Frota, valeu a pena? Respondo com os versos de Fernando
Pessoa no poema Mar Português, tudo vale a pena se a alma não é
pequena, Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou
o céu. Minha alma não é e nem nunca será pequena, ela tem a dimensão
dos meus sonhos, do meu caráter, da minha formação e da minha
história, muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempos dos Partidos ou Blocos, Bloco Parlamentar
Democrático.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, mediante o horário e aqui parabenizando todo o discurso
do Deputado Max Barros, eu não vou fazer o meu pronunciamento,
declino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, declina, Bloco
Parlamentar de Oposição, Bloco Parlamentar Independente, Deputado
Max. Bloco Parlamentar PV/PSD, Deputado César Pires, declina.  

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Júnior
Verde, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Wellington do Curso  e  Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio
Pereira, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo
Cunha, Max Barros, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Raimundo
Cutrim, Júnior Verde, Zé Inácio Lula, Wellington do Curso e Fábio
Braga. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
“quorum” regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida
para a próxima Sessão. Submetido a deliberação da Mesa, foi aprovado
o Requerimento nº 306/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
justificando a sua ausência nas sessões plenárias realizadas no período

de 04 à 13/06/18, em virtude do falecimento de seu pai, o Senhor Jano
Pereira de Macedo. O Requerimento nº 293/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde, foi transferido para a próxima Sessão em
virtude da ausência do autor. Na forma do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de
Lei nºs: 032/2016, de autoria do Deputado Vínicius Louro e 087, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré bem como os Requerimentos nºs:
307, de autoria do Deputado  Bira do Pindaré; 308/2018, de autoria da
Deputada Andréa Murad; 310/2018, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim e 311/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 19 de junho de 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Stênio Rezende, Wellington
do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Edilázio Júnior,
Júnior Verde, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Requerimentos nºs:
298/18, do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja discutido e
votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº
127/2018, de sua autoria; 299/18, dos Deputados Eduardo Braide e
Othelino Neto, encaminhando mensagem de aplausos e congratulações
a Rádio Educadora pela celebração dos 52 anos de sua fundação,
comemorados no dia 12 de junho; Indicação nº 384/1, do Deputado
Júnior Verde, ao Secretário Municipal de obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo, solicitando a pavimentação asfáltica da Estrada
da Vitória, via de acesso ao Residencial Maracanã, nesta cidade. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Scecretário e concedeu a
palavra aos Deputados: Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Cabo Campo,
Fábio Braga, Rafael Leitoa, Professor Marco Aurélio e Wellington do
Curso. O Deputado Bira do Pindaré relatou que o Governador Flávio
Dino recebeu no Palácio dos Leões, um conjunto de pessoas que são
Supervisores, estudantes e professores, para fazer um balanço do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IEMA,
sobretudo das unidades vocacionais nesses dois anos e meio de
implantação do Instituto. O Deputado Eduardo Braide, por sua vez,
parabenizou a Rádio Educadora que completou 52 anos de atuação
com uma prática pautada na responsabilidade e no compromisso de
noticiar a realidade do Maranhão. Na Tribuna, o Deputado Cabo
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Campos discorreu sobre a aprovação da lei que disciplina a organização
e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos
termos do Inciso VII, do Artigo 144 da Constituição Federal, e cria a
Polícia Nacional de Segurança Pública e Defesa Social; institui o Sistema
Único de Segurança Pública, o SUSP, e altera a Lei Complementar nº
79, de janeiro de 1994. Com a palavra, o Deputado Fábio Braga
lamentou o falecimento de sua avó, senhora Irene Ramos e agradeceu a
todas as pessoas que, de alguma forma, a acompanharam nos últimos
dias de sua vida. Em seguida, ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa que
destacou a visita do Governador Flávio Dino ao município de Coelho
Neto, para entrega de serviços para a população coelho-netense e
também para anunciar novos investimentos. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso cobrou a aplicação de lei que garante bibliotecas
em escolas públicas. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia quando, por
solicitação do Deputado Wellington do Curso, foi feita verificação de
“quórum”. Nessa oportunidade, o Líder do Bloco Parlamentar
Independente comunicou que o referido Bloco estava em obstrução.
Constatado que havia “quórum”, o Presidente anunciou que as
Propostas de Emenda Constitucional nºs: 004/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018, de autoria do Poder Executivo;
003/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 013/2015, de
autoria da Deputada Nina Melo, foram transferidas para a próxima
sessão, por falta de “quórum” qualificado. Em seguida, submeteu à
deliberação do Plenário, que aprovou o Parecer nº 211/2018, da CCJC,
em redação final ao Projeto de Lei nº 140/2016, de autoria do Deputado
Josimar Maranhãozinho, que “determina a aplicação de multa a
construtoras e a incorporadoras, por atraso na entrega do imóvel
residencial ou comercial ao consumidor. Em primeiro turno, regime de
prioridade, foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de
votação os Projetos de Lei nºs: 097/2018, de autoria do Poder Judiciário,
que altera a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre custas e emolumentos; 305/2015, de autoria do Deputado
Léo Cunha, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão
a Celebração de Corpus Christi em Imperatriz; 026/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado do Maranhão, sendo este Projeto
aprovado sob forma de substitutivo; 067/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui o Dia do Profissional de Eventos no
Maranhão. Foram transferidos para a próxima Sessão, devido a ausência
dos autores em Plenário: os Pareceres nºs 212 e 213/2018, da CCJC em
redação final aos Projetos de Lei nºs 225/2015 e 128/2017, ambos de
autoria da Deputada Nina Melo e também os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 017 e 039/2018, de autoria do Deputado César Pires e
os Requerimentos nºs: 262/2018, de autoria da Deputada Nina Melo;
274 e 275/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney; 287/2018, de
autoria do Deputado Neto Evangelista; 294 e 293/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 270/2018, de autoria do Deputado Léo Cunha,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 305/2017, de
sua autoria; 288, 289 e 290/2018, todos de autoria da Deputada
Francisca Primo, solicitando que seja registrado nos Anais da Casa,
votos de congratulações a população dos Município de São João dos
Patos, Açailândia e Tufilândia pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de junho; 292/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhor
Alberto Pessoa Bastos, parabenizando–o pela nomeação como
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão; 297/2018, de autoria
da Deputada Francisca Primo, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 102/18, de autoria do Poder Executivo. Sujeitos à
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 295/2018,
de autoria da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar
á família da Professora Maria do Socorro Salomão Ribeiro Feitosa, que
faleceu no dia 05 de junho do ano em curso e 296/2018, de mesma
autoria solicitando que seja justificada sua ausência na sessão do dia 04

de junho do ano em curso, conforme atestado médico. O Projeto de Lei
nº 305/2017, de autoria do Deputado Léo Cunha, que considera
patrimônio cultural imaterial do Maranhão a celebração de Corpus
Christi em Imperatriz, foi aprovado ainda nesta sessão, devido a acordo
das lideranças. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 026
e 067/2017, ambos de autoria do Deputado Wellington do Curso e o
Requerimento nº 292/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse 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 2018.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado César Pires - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Bira do Pindaré - Segundo Secretário,
em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 039/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 881/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Pastor Eudes Raulino Saraiva.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Eudes Raulino Saraiva, Pastor da Igreja
Assembleia de Deus Fogo Santo.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de junho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado  ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 882/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Engenheiro Agrônomo Raimundo
Coelho de Sousa.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Raimundo Coelho de Sousa, Engenheiro
Agrônomo.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de junho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado  ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
FÁBIO BRAGA
VINICIUS LOURO

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 120/2018 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade do Estado do Maranhão criar, no âmbito da Secretaria
da Saúde, o Programa Censo de Pessoas com TEA – Transtorno do
Espectro Autista e de seus familiares e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 121/2018  – FICA instituído o

Programa de Incentivo à Música no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº 122/2018  – INSTITITUI o Programa

de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo.
AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 123/2018  – INSTITUI o programa de

realização de Palestras e/ou Atividades extracurriculares sobre o Código
de Defesa do Consumidor e Educação Financeira no âmbito do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLOIRÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº 124/2018  – INSTITUI a Política

Estadual de Prevenção e Combate às Doenças Associadas à Exposição
Solar no Trabalho.

AUTORIA: Deputado ADRIANO  SARNEY
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº 126/2018  – INCORPORA rodovia

municipal a malha rodoviária estadual na forma que especifica.
AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 127/2018  – DISPÕE sobre a prioridade

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

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI  Nº 130/2018 – DETERMINA a

disponibilização aos consumidores de informações para conferência
de produtos comercializados no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACEDO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI  Nº 134/2018  – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas
de  Ensino Médio, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI  Nº 138/2018  – (OFÍCIO Nº 323/18 –

DPGE/MA)  - DISPÕE sobre a criação de estágio não obrigatório para
estudantes de Pós-Graduação, no âmbito da Defensoria Pública do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO

RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 139/2018  – (OFÍCIO Nº 324/18 –

DPGE/MA)  - DISPÕE sobre a criação de cargo em Comissão no
âmbito da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO

RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 140/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto Maranhense de Pesquisa, Proteção Agroecológica,
Social e Tecnológica – IMAPA e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 141/2018 – ESTABELECE Diretrizes

Gerais sobre a atuação dos bombeiros civis, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 142/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Comunitária Guajajara da Terra Indígena Lagoa
Comprida Ascalwa da Aldeia Leite, Município de Jenipapo dos Vieiras-
Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 143/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Atlética Bandeirante Futebol Clube.
AUTORIA: Deputado RIGO  TELES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de Junho de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 190/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 113/2018, de autoria do Senhor Deputado
Léo Cunha, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Amar Mais Amar, com sede e foro no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivo geral promover a cidadania plena
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tendo como finalidades principais: viabilizar projetos para ações sociais,
educacionais, ambientais e habitacionais; promoção da assistência social,
promovendo a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência, à velhice e às pessoas portadoras de deficiência, bem
como a promoção gratuita de assistência à saúde e à educação e ainda a
integração ao mercado de trabalho.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 113/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 191/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 112/2018, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
“Resgatando para Cristo”, com sede e foro em Codó, Estado do
Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades atuar na área da assistência
social no que se refere à proteção social básica e especial ,
profissionalização e geração de emprego e renda dos associados em
geral; promover assistência integral à saúde a todos os associados ,
especialmente aos adictos , maiores de 18 (dezoito) anos, bem como
adotará ações que resultem na redução de danos causados pela
dependência química em virtude do uso do álcool ou outras substancias
entorpecentes de qualquer natureza, podendo utilizar de parcerias com
entes públicos ou privados ou ainda profissionais autônomos da saúde
, especialmente das áreas de psiquiatria e psicologia ou outras áreas
correlatas.

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 112/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 192/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 111/2018, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação de Moradores do Parque Horizonte, com sede e foro
em Paço do Lumiar, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que terá como objetivo principal, promover a educação,
desenvolvimento cultural e o entrosamento entre os membros da
comunidade, promover a defesa da saúde e assistência medica social,
promover a proteção a família, a maternidade e a velhice, promover o
amparo social a coletividade, promover a integração ao mercado de
trabalho.

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 111/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 193/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 110/2018, de autoria do Senhor Deputado
Júnior Verde, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Comunitária dos Agricultores e Agricultoras Remanescentes de
Quilombola, com sede no Povoado Quilombo Onça, e foro no
Munícipio de Santa Inês, 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 a educação e
desenvolver a cultura, empreender ações de prevenção, habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de
sua integração a vida comunitária.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 110/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 197/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 119/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edilázio Júnior, que Considera de Utilidade Pública Estadual a

Instituição Os Remanescentes do Poder de Deus, com sede e foro
no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades apoiar e desenvolver ações
para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser
humano e do meio ambiente, através das atividades de educação
profissional, especial e ambiental.

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 119/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 198 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 108/2018, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que Inclui no Calendário Cultural Oficial
do Estado do Maranhão, o “Festejo de Santo Antônio de Pádua”, no
Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica incluído no
Calendário Cultural Oficial do Estado do Maranhão, o “Festejo de
Santo Antônio de Pádua”, a ser realizado, anualmente, no período de 1º
a 13 de maio, no Bairro do Cohajap, no Município de São Luís.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 108/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 200/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasimirski, natural
da cidade de Prata, Estado do Rio Grande do Sul.

 Na justificativa esclarece o autor do presente Projeto de
Resolução Legislativa, que o homenageado, “Roque Kasmirski,
conhecido como Padre Roque, nasceu em 10 de janeiro de 1969, na
cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul. Sétimo filho de
Vitório e Leocádia Gayesky Kasmirski, agricultores, descendentes de
Poloneses, com costumes e valores embasados na Fé Cristã e Católica.
Ficou até os 20 anos com seus pais trabalhando na agricultura, quando
sentiu o chamado de Deus para ingressar na Vida Religiosa
Consagrada. Toda formação acadêmica, seja Filosofia ou Teologia,
fez na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde intercalava
o estudo com o trabalho de assistência às crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social, acolhidos pelo Instituto Pobres
Servos da Divina Providência. Após a sua formação e profissão dos
votos de Consagrado ao Senhor na Congregação dos Pobres Servos
da Divina Providência, continuou a sua missão, primeiramente
trabalhando na formação e preparação de novos membros para a
Congregação, auxiliando com palestras e organização das atividades
da casa em Porto Alegre e Marituba no Pará. Visto a necessidade de
implantar novas atividades, a Congregação optou para que prestasse
serviços na Capital Maranhense, especificamente no Centro
Educacional e Social São José Operário, no bairro da Cidade

Operária. Em 31 de dezembro de 2012 adentrou em terras maranhenses
para assumir a Direção Operacional do CESJO, função exercida até
31 de dezembro de 2017. No início de 2018, assumiu a Coordenação
Geral do Centro Educacional. Ao dar inicio as suas atividades, o
Padre Roque teve como primeiro desafio revigorar os trabalhos
prestados pelo CESJO que encontrava-se prestes a fechar suas portas.
Para isso, passou ao ouvir as lideranças e as pessoas que faziam
parte dos Conselhos Comunitários, no sentido de discutirem as
problemáticas na busca de resgatarem o trabalho histórico
desenvolvido pelo CESJO os quais se confundem com a própria historia
do bairro da Cidade Operária. Com a comunhão de ideias e objetivos,
os frutos do trabalho passaram a surgir, refletindo na educação (ensino
regular e ensino profissionalizante), na assistência (reabilitação clínica
e centro dia de referência para pessoa com deficiência) e esporte,
lazer e cultura (taekwondo, teatro, rodas de conversas, futebol de
cinco). Este é um breve resumo da história dos relevantes serviços
prestados pelo homenageado, em nosso Estado, razão pela qual,
propomos que esta Casa conceda o Titulo de Cidadão Maranhense ao
Padre Roque Kasmirski, contando com o apoio e aprovação dos meus
ilustres pares”.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 035/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda.

 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 035/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 201/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 039/2018, apresentado
pelo Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Concede o Título Póstumo
de Cidadão Maranhense ao Padre Josimo Tavares, natural da cidade de
Marabá, Estado do Pará, assassinado em 10 de maio de 1986, na cidade
de Imperatriz, Estado do Maranhão, em razão de seu empenho em
defesa da Reforma Agrária, em favor dos menos favorecidos na Região
Sul do Estado do Maranhão.

 Na justificativa esclarece o autor do presente Projeto de
Resolução Legislativa, que o “Padre Josimo Tavares foi assassinado
por ser defensor ferrenho da reforma agrária, lutando contra os
grandes latifundiários em defesa dos mais pobres. Em seu Testamento
Espiritual, poucos dias antes de seu assassinato, dizia Josimo que sua
morte estava anunciada, encomendada e prescrita nos anais das
correntes que desejavam ardentemente eliminá-lo, que novos Anás e
novos Caifás já o haviam julgado. Mas Josimo se encontrava firme,
pois havia assumido o seu trabalho pastoral no compromisso e na
causa em favor dos pobres, dos oprimidos e injustiçados, impulsionado
pela força do Evangelho. Nada reflete melhor sua importância que
suas próprias palavras: “Agora estou empenhado na luta pela causa
dos pobres lavradores indefesos, povo oprimido nas garras dos
latifúndios. Se eu me calar, quem os defenderá? Quem lutará a seu
favor? Eu pelo menos nada tenho a perder. Não tenho mulher, filhos e
nem riqueza sequer, ninguém chorará por mim. Só tenho pena de uma
pessoa: de minha mãe, que só tem a mim e mais ninguém por ela.
Pobre. Viúva. Mas vocês ficam aí e cuidarão dela. Nem o medo me
detém. É hora de assumir. Morro por uma justa causa. Agora quero
que vocês entendam o seguinte: tudo isso que está acontecendo é uma
consequência lógica resultante do meu trabalho na luta e defesa pelos
pobres, em prol do Evangelho que me levou a assumir até as últimas
consequências. A minha vida nada vale em vista da morte de tantos
pais lavradores assassinados, violentados e despejados de suas terras.
Deixando mulheres e filhos abandonados, sem carinho, sem pão e
sem lar. É hora de se levantar e fazer a diferença! Morro por uma
causa justa”. O nome de Padre Josimo está hoje em centenas de
Acampamentos de Sem Terra, de Assentamentos de Reforma Agrária
e de Comunidades Eclesiais de Base. Ele está muito vivo e presente
nos corações e na mente de milhões de pessoas que lutam para que a
Mãe terra seja libertada das garras do latifúndio e partilhada com
milhões de sem-terra através de uma reforma agrária popular, massiva
e democrática. Padre Josimo contribuiu de forma inegável pela luta
social em nosso estado e, mesmo após sua morte, continua a contribuir
para o desenvolvimento da reforma agrária não só no Maranhão,
mas em todo o país.”

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

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

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

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

Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 039/2018, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré.

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 039/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 203/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Romulo
Aranha Estrela, em função do desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.

Na justificativa esclarece o autor, que o homenageado Romulo
Aranha Estrela, “iniciou sua carreira no ramo artístico e fez seu
primeiro curso de interpretação em São Luís. Ele também tinha outra
paixão, o Jiu-jitsu, que começou a lutar com 12 anos. Quando completou
17 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde conseguiu conciliar o teatro,
a faculdade de fisioterapia e o esporte por um tempo. Mas os trabalhos
como ator foram acontecendo e ele teve que largar o esporte para se
dedicar às artes. O ator fez sua primeira aparição na televisão em
2004, em uma pequena participação na novela Da Cor do Pecado da
Rede Globo. Em 2005 integrou seu primeiro elenco fixo na telenovela
Essas Mulheres, da Record TV, onde interpretou o jornalista
Romuando. Nos anos seguintes realizou algumas participações
especiais em telenovelas como Cobras & Lagartos e Duas Caras,
além dos seriados Malhação e Por Toda Minha Vida. Em 2008 assinou
seu primeiro contrato, passando a fazer parte do elenco da Record TV
e sendo logo escalado para a segunda fase da telenovela Caminhos do
Coração, onde interpretou o mutante Draco. No mesmo ano continuou
interpretando o personagem na segunda parte da trilogia, a telenovela
Os Mutantes, onde ganhou espaço como um dos antagonistas
principais. Em 2009 o personagem passou por um amadurecimento
ao transforma-se em um dos co-protagonistas da última parte da
trilogia, Promessas de Amor. Em 2012 interpretou o soldado Adriel
na minissérie Rei Davi, principal aliado do antagonista da trama. No
mesmo ano integrou o elenco de Balacobaco, interpretando o fotógrafo
André. Em 2013, após não ter seu contrato renovado, passou a
interpretar o advogado Álvaro em Além do Horizonte. Em 2015
integrou o elenco de Além do Tempo, interpretando o médico Roberto,
personagem que lhe rendeu destaque e um contrato fixo com a emissora.
Em 2016, na novela das onze Liberdade, deu a vida ao vilão Gaspar.
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Em 2017 interpretou o Chalaça de Novo Mundo, o melhor amigo de
Dom Pedro. Em 2018 foi escalado para interpretar Thiago em Deus
Salve o Rei, porém com a desistência de Renato Góes, Rômulo acabou
ficando com o papel do protagonista, sendo a primeira vez na carreira
que interpreta o personagem de maior destaque de uma trama, o
príncipe Afonso”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, 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 “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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 034/2018, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista.

 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 034/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 204/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” à Senhora Thaynara
Oliveira Gomes, em função do desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.

Na justificativa esclarece o autor, que a homenageada Thaynara
Oliveira Gomes, “é uma digital influencer maranhense que nasceu em
São Luís, no dia 20 de março de 1992, conhecida como Thaynara OG,
filha da dona de casa Antonieta Oliveira Gomes e do magistrado
Milvam Gedeon Gomes, é advogada graduada pela Universidade
Federal do Maranhão. Iniciou sua carreira como influencia digital em
2015 pelo aplicativo Snapchat, na ocasião estudava para o concurso
de defensor publico e de forma despretensiosa gravava vídeos caseiros
sobre a pauta de estudos, tomando proporções gigante, adquirindo
um público infanto-juvenil, posteriormente tendo notoriedade a nível
Brasil. A Influenciadora digital usa com habitualidade o bordão “Kiu”,
o qual ficou conhecida pelo bordão, que é uma espécie de vaia típica
dos maranhenses, seu bom humor alcançou números nas redes sociais
que chamou atenção do mercado publicitário, conquistaram e
conquistam 100 (cem) mil novos inscritos por mês. Em razão da
forma divertida de mostrar sua rotina, conquistou parceiros
publicitários como, o Bradesco, Guaraná Jesus, GNT, Niely Gold,
Magazine Luiza entre outras marcas nacionais. Atualmente a Thaynara
OG está nas rede sociais, Snapchat, Facebook, Instaram e lançou
recentemente seu canal no youtube atingindo quase 3 (três) milhões de
seguidores, que a acompanham diariamente. Com fulcro em incentivar
a cultura maranhense, a Thaynara OG lançou a primeira edição do
São João da Thay em junho de 2017, reunindo aproximadamente 4 mil
pessoas, em uma noite marcada por apresentações dos principais

grupos folclóricos e cantores do Maranhão e convidados, como Pablo
Vittar, Lucy Alves, Henrique e Diego, Bruninho e David, Alcione, além
de diversos nomes da internet, como Mari Nolasco, Boca Rosa, Thassia
Naves, dentre outros. O São João da Thay é um evento certo no
calendário junino, sempre com objetivo filantrópico a ser realizado
em São Luís, no dia 28 de junho, véspera do feriado de São Pedro. Em
2018 Thaynara, lançou programa local “Daqui”, o programa retrata
o cotidiano dos maranhenses, os eventos e espaços do Maranhão, o
programa é veiculado aos sábados e tem uma linguagem muito
dinâmica, tem vários apresentadores conhecidos dos maranhenses.
O quadro da Thay é chamado de “Kiu da Thay”, no qual ela entrevista
maranhenses de diversas profissões, levando o nome do Maranhão
ao redor do Brasil”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, 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 “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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 036/2018, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista.

 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 036/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 205/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” à Senhora Preta
Maria Gadelha Gil Moreira de Godoy, em função do desenvolvimento
cultural e artístico do Estado do Maranhão.

Na justificativa esclarece o autor, que a homenageada Preta
Maria Gadelha Gil Moreira de Godoy, “atriz, cantora e apresentadora
brasileira, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de
Janeiro, no dia 08 de agosto de 1974, filha do musico Gilberto Gil e da
empresaria Sandra Gadelha, sendo irmã do musico Bem Gil, da
apresentadora Bela Gil e da cantora Nara Gil. Em 1974, o pai de
Preta Gil, também cantor Gilberto Gil, foi ao cartório, registra-la,
com a avó materna da cantora. Chegando lá o tabelião falou que não
poderia registrar o nome de sua filha de Preta. O pai Gilberto Gil
achou a situação constrangedora e protestou dizendo que: “Mas por
que? Existem Biancas, Brancas, Claras, Rosas e não pode ter Preta?”.
E o tabelião disse: “Tudo bem, você vai botar Preta, mas só se botar
um nome católico junto.”. Então a atriz se chama “Preta Maria” por
conta do tabelião. A atriz morou no Rio até um ano de idade, depois foi
para Salvador. Sua mãe logo depois teve outra filha, chamada Maria.
Preta diz ter achado pouco criativo pra falar a verdade. Ela já tinha
um irmão mais velho, o Pedro, que tinha nascido em Londres, na
época do exílio. Gilberto Gil, seu pai foi exilado junto com o Caetano
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na época da ditatura. A Preta Gil, conta que na rua as pessoas
perguntavam se ela estava com os filhos das empregadas. Porque a
irmã Maria, tem o cabelo crespo. Seu irmão Pedro também. E Preta
com os cabelos lisos. Preta comenta: “Eu era a índia, tanto é que eu
meu apelido de criança era ‘Filipina’”. Caetano a chamava de Filipina.
Nos anos 80, ela resolveu que ia ser atriz, e que ia estudar porque
seria atriz e cantora. Ela achava que dava para ser as duas coisas,
mas queria mais era ser atriz. Em 2003 Preta Gil lançou seu primeiro
álbum de estúdio de Preta Gil, intitulado Prêt-à Porter. Na época
Preta tirou fotos nua para a capa e o encarte de seu CD. A ideia da
cantora foi por ela, em particular, se sentir renascendo com aquele
seu primeiro trabalho, e como nascemos nu, então, preferiu assim.
Em 2005 lançou seu segundo álbum de estúdio de Preta Gil, intitulado
Preta foi lançado em setembro de 2005. O CD conteve duas músicas
de trabalho, Muito Perigoso e Eu e Você, Você e Eu, ambos lançados
em 2005. Em 2008, Preta estreou sua nova turnê, intitulada Noite
Preta, onde estendeu até outubro de 2009 quando gravou no dia 20
seu primeiro DVD ao vivo, previsto para ser lançado em fevereiro de
2010, quando a turnê terminar. No mesmo ano a atriz e cantora
recebeu a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de
janeiro, considerada maior honraria do município do Rio de Janeiro,
a homenagem foi considerada um ato político de desagravo pelas
declarações preconceituosas feitas publicamente contra a artista. A
atriz sempre se mostrou ativista contra preconceitos e movimentos a
favor das diversidades, estando à frente de movimentos como LGBT,
onde chegou a afirmar que: “É uma mulher com espirito gay”. A
cantora é uma das principais incentivadora dos maranhenses Thaynara
OG digital influencer e Pablo Vittar cantor e drag queen, sempre
participando e atribuindo participação dos mesmos nos seus shows.
Assim, a solicitação é justificada pela relevância da contribuição da
artista, por meio da sua luta contra o preconceito e inserção da música
e desenvolvimento cultural e artístico”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, 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 “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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 037/2018, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista.

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 037/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 206/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 038/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Phabullo

Rodrigues da Silva, em função do desenvolvimento cultural e artístico
do Estado do Maranhão.

Na justificativa esclarece o autor, que o homenageado Phabullo
Rodrigues da Silva, “artista e compositor, conhecido como Pabllo
Vittar, nasceu em São Luís do Maranhão, no dia 01 de novembro de
1994, filho da técnica de enfermagem Veronica Rodrigues, que foi
abandonada ainda gravida pelo pai de Pablo, infelizmente uma
realidade vivida por muitas famílias, tem uma irmã gêmea e uma irmã
mais velha, passou parte da sua adolescência morando nas cidades
de Santa Inês e Caxias. Aos 13 (treze) anos começou a cantar, fazendo
covers em festas de família e apresentações na escola, além de se
juntar a um coral de uma igreja católica, logo em seguida, ainda
muito jovem começou a fazer suas próprias composições. No ano de
2011, decidiu se profissionalizar e mudou-se para cidade de Indaiatuba,
em São Paulo, para começar carreira artística, sem sucesso se mudou
para Uberlândia, sempre acompanhado de sua mãe que o apoia nas
suas decisões. Aos 16 anos de idade, Pabllo começou a se apresentar
no programa Pop, um programa regional de Caxias, onde após várias
tentativas de se apresentar foi convidado pelo apresentador Thiago
Miranda. Após algumas apresentações, a direção do programa pediu
para o apresentador cortar a participação de Pabllo devido
reclamações recebidas pela “família caxiense”, mas Miranda recusou.
Ao todo, Vittar teve cerca de 40 participações em um período de dois
anos, sempre em busca de ocupar seu espaço, sem deixar de lado a
sua verdade ao mundo artístico, nessa época já iniciava apresentações
como drag queen. Já em 2017, o artista lançou seu primeiro álbum de
estúdio, “Vai Passar Mal”, a canção nega deste disco se tornou um
sucesso durante o carnaval de 2017 que foi ranking, após o sucesso a
artista abraçou a causa contra o preconceito, associando sua imagem
a marcas que estavam abertas a causas e à diversidade. No mesmo
ano, Pablo Vittar se uniu a outros artistas para lançar a canção “Filhos
do Arco-Íris”, cujos lucros foram convertidos em fundos para a AMFAR
fundação sem fins lucrativos dedicada ao apoio à pesquisa sobre a
AIDS. Assim, a solicitação é justificada pela relevância da contribuição
do artista, por meio da sua luta contra o preconceito e inserção da
música e desenvolvimento cultural e artístico”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, 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 “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

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 038/2018, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista.

 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 038/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 207/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 037/

2018, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Estabelece
as Diretrizes para a Instituição da Campanha Permanente sobre
Guarda Responsável de Animais Domésticos no âmbito do Estado do
Maranhão.

Através da Mensagem Governamental nº 038/2018, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts.
47, “caput” e 64, inciso IV, ambos da Constituição Estadual, vetou
parcialmente o referido projeto, destacando nas razões do veto “que a
alínea “c”, do art. 1º, do Projeto de Lei em referência, não traz parâmetros
a serem seguidos em relação à esterilização, conforme os ditames do
art. 2º, da Lei Federal nº 13.426, de 30 de março de 2017, a qual dispõe
sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos e dá outras
providências.

Assim, a alínea “c”, do art. 1º, do Projeto de Lei, ora vetado,
mostra-se desproporcional ao fim para o qual o Projeto de Lei restou
criado, ao, mesmo sem intenção, pretender impedir a reprodução dos
animais domésticos.

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

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da propositura de lei. Sendo assim,
as razões do veto governamental são convincentes.

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

Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 037/2018.
É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
dispositivo do Projeto de Lei nº 037/2018, nos termos do voto do
Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Eduardo Braide e
César Pires.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 208 /2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 128/2018, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Mestre Bita do Barão - IMEBB, com sede e foro no Município de
Codó, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se

houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia  (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades trabalhar em beneficio de pessoas
com vulnerabilidade social, pelo progresso da comunidade, prestar
assistência social aos seus sócios e dependentes e prestações de serviços
bem como apoiar o atendimento e assessoramento aos benefícios da
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, e a defesa e a garantia de
seus direitos.

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 128/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 209/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 125/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Colônia
de Pescadores Z-48, com sede e foro no Município de São Mateus,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades a defesa, representação e
assistência da classe dos trabalhadores profissionais do setor artesanal
da pesca, atividades idênticas, similares ou conexas na base territorial
do Município de São Mateus - MA, tendo como valores básicos a
liberdade como bandeira, à unicidade como base estrutural, a
compulsoriedade da contribuição como lastro para sustentação
financeira e o sistema confederativo como estrutura de representação.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
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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 125/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 215/2018

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado César Pires, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Antônio Oliveira
Junior, Empresário do Ramo da Gastronomia.

Na justificativa, esclarece o autor do Projeto de Resolução,
que diante das inúmeras ações desenvolvidas pelo homenageado, o
Senhor Antônio Oliveira Junior, é natural de Teresina/PI. Filho de
Antônio Oliveira e Darcy Oliveira, chegou ao Maranhão ainda criança
acompanhando os seus pais para firmar residência na cidade de Duque
Bacelar, quando esta ainda estava na sua fundação. Mudou-se para
São Luís já adulto, em busca de novas oportunidades. Sua primeira
atividade profissional se deu como gerente de restaurante, que serviu
de base à sua especialização no ramo gastronômico e posteriormente
para os seus negócios na construção da empresa Excellence Buffet, no
ano de 2004. Com muito trabalho, profissionalismo, dedicação e amor,
Excellence Buffet se tornou uma empresa sólida no mercado de São
Luís, cumpridora de seus deveres e com a participação responsável
na sociedade da qual está inserida. E todo esse trabalho foi reconhecido
pelos prêmios recebidos, como: Prêmio Nobel, por quatro vezes, o
Prêmio Top Brasil Marketing Antônio Oliveira Júnior casou-se com
Cândida Oliveira e dessa união nasceu a Maria Cândida, que veio
solidificar a união familiar. Pertence ao quadro de Sócio Benemérito
do Centro de Assistência Educacional, Esportivo e Cultural Arco-Iris.
Integra o Quadro Marçônico da loja Godofredo Viana nº 22/23, onde
participa de projetos humanitários. Por todos os trabalhos
desenvolvidos na área empresarial e pessoal, Antônio Oliveira Júnior
foi congratulado com o título de Cidadão Ludovicense, concedido pela
Câmara Municipal de São Luís. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

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 042/2018, de autoria do Senhor Deputado
César Pires.

 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 042/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 216/2018

RELATORIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2018,

apresentada pela Senhora Deputada Francisca Primo, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Tenente Coronel
PM Pedro Augusto Lima Brandrão.

Na justificativa, esclarece a autora do Projeto de Resolução,
que diante das inúmeras ações desenvolvidas pelo homenageado, o
Senhor Tenente Coronel PM Pedro Augusto Lima Brandão, há muito
na vida militar, mas foi no Exército Brasileiro, que ganhou o vislumbre
de um sentido amplo e nobre de educação: o de lapidação do caráter
nos desafios físicos e mentais, o de elevação do ânimo ante qualquer
tipo de dificuldade e o de canalização da consciência para a disciplina,
para o respeito e, sobretudo, para o senso de dever. A vida militar, se
uma comparação desastrada for permitida, é uma pós-graduação
nos valores adquiridos na família, com provas extenuantes e contínuas.
No ano de 1995 fez parte da primeira turma de Oficiais formada na
Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias da Polícia Militar do
Maranhão. Já Bacharel em Segurança Pública, no ano seguinte serviu
no Batalhão Ambiental onde por seis anos, experimentou algumas
vivências educativas no campo do esclarecimento de questões sobre o
meio ambiente. Tais vivências pedagógicas vieram a se aprofundar
quando, em 2002, integrou o Centro de Formação e Aperfeiçoamento
de Praças da Polícia Militar do Maranhão. Quando, em 2006,
participava em Natal-RN, de um curso de aperfeiçoamento de oficiais,
para poder ingressar no quadro de oficiais superiores da PMMA,
recebeu um inusitado convite, feito pelo hoje Ten. Cel. PM José de
Ribamar Costa, quando aceitou, por dever e confiança, o posto de
diretor adjunto do Colégio Militar Tiradentes, em São Luís. Naquela
época além da reforma geral de uma estrutura totalmente depredada
das dependências do antigo CEMA da Vila Palmeira, onde funciona
até hoje o colégio, era necessário lidar com o desafio de adaptar
crianças e jovens à filosofia educacional militar. Era indispensável o
equilíbrio entre flexibilidade e firmeza para ajustar, em uma só
instituição, profissionais oriundos de duas secretarias estaduais, a de
Segurança Pública e a de Educação. Após a consolidação de uma
estrutura física propícia às atividades de uma escola, foi investido de
maneira mais aguda na qualidade pedagógica do colégio. Ao longo de
uma década, resultados importantes foram se acumulando e chamando
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atenção da sociedade civil e das instituições militares para o Colégio
Militar Tiradentes CMT. Esse foi, sem dúvida, o motivo pelo qual foi
cedido o prédio do outrora Colégio Universitário, onde foi montado
uma estrutura física que, a julgar pelo testemunho dos seus visitantes,
nada fica a dever às escolas particulares da capital. O sucesso do
CMT inspirou a formação de novas unidades no interior do Estado. O
Ten. Cel. PM Brandão participou da montagem, além de São Luís, de
mais cinco escolas nos municípios de Imperatriz, Bacabal, Caxias,
Timon e em São José de Ribamar, em parceria com o referido município.
Em 2015, com a saída do Ten. Cel. PM Ribamar, após ter julgado
cumprida sua brilhante missão à frente do CMT-I, assumiu o posto de
diretor geral do mesmo. O seu desafio era elevar mais ainda os índices
de qualidade, mantê-los e estabelecer um sistema de gestão cada vez
mais humanizado, em que funcionários, professores e alunos se
sentissem valorizados e inseridos em uma rede de trabalho tecida com
solidariedade, respeito e fraternidade. O seu trabalho de continuidade
segue. Encontrou satisfação não apenas em buscar novos projetos
para escola, mas em acompanhar cada detalhe que a compõe, das
buganvílias no estacionamento à limpeza dos banheiros; do estado
das cadeiras na biblioteca ao funcionamento de uma simples lâmpada
fluorescente. Humilde e alheio a elogios, embora os aceitando,
reconhece o perigo; pois se as críticas por vezes nos levam ao
desânimo, elas ao menos impelem a provar nosso valor. Por outro
lado, o elogio, mesmo o mais sincero, contém uma carga narcótica e
estupefaciente que pode aprisionar de modo irremediável no
comodismo e na auto complacência. Consciente de que contribuiu
para a realização dos seus objetivos, isso é estupendo; é um prêmio e
a prova de uma realização profissional, mas, sobretudo, pessoal pois
a sua relação com o Colégio Militar Tiradentes é, de certo modo, um
prêmio à sociedade, porque é nessa escola que confluem as suas três
vocações despertadas, cultivadas e exercidas ao longo dos seus 50
anos: as de militar, gestor e educador . Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

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 043/2018, de autoria da Senhora Deputada
Francisca Primo.

 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 043/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 217/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Junior Verde, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Flávio Gurgel Rocha, natural da
cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

 Na justificativa esclarece o autor do presente Projeto de
Resolução Legislativa, que o homenageado, o Senhor Flávio Gurgel
Rocha, nascido em 14 de fevereiro de 1958, no Recife, Flávio Gurgel
é um empresário brasileiro. Casado e pai de quatro filhos, atualmente
exerce a função de CEO do Grupo Guararapes, que integra a Rede de
Lojas Riachuelo, Confecções Guararapes, Midway Financeira,
Transporte Casa Verde e Shopping Midway Mall. O conglomerado é
um dos 15 maiores empregadores do ´País, com 40 (quarenta) mil
colaboradores. VIDA PESSOAL Com poucos meses de vida, mudou-
se para Natal. O pai Nevaldo Rocha, já vivia entre negócios de industrial
e comerciante nas duas cidades. O motivo da mudança do Recife para
Natal foi para buscar melhores condições de implementação da
operação industrial. Aos 8 (oito) anos, foi com a família para São
Paulo. “ A indústria vendia para o Brasil todo e tudo acontecia em
São Paulo”, disse ele. Rocha lembra de sua chegada ao Colégio Dante
Alighieri e do preconceito em relação ao seu sotaque. Tímido,
costumava ter as melhores notas da sala e não gostava de ser superado
nos boletins. Estudou Administração de Empresas na Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Pouco menos um ano antes de completar o curso de
administração na FGV, Flávio largou o curso para se dedicar ao
trabalho no grupo da família. Algo que ele se arrepende até hoje.
“Apesar de alguns exemplos de gente que se fez fora da universidade,
como Steve Jobs e Mark Zuckerberg, o embasamento é fundamental.”
O empresário fez cursos de extensão, especialmente na Harvard
Business School.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 044/2018, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde.

 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 Resolução Legislativa n.º 044/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 218/2018

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

parecer, o Projeto de  Lei nº 129/2018, de autoria do Senhor Deputado
Paulo Neto, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Pescadores do Bairro Tabatinga, com sede e foro no Município de
Apicum-Açu, 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 prestar apoio e orientação aos
pescadores, bem como orientar donos de embarcações no que se refere
a legislação pertinente perante a Marinha do Brasil para garantir a
segurança no mar.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 129/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 220/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 133/2018, de autoria do Senhor Deputado

Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores e Pequenos Trabalhadores Rurais do Povoado Novo
Buriti P.A. Terra Bela do Município de Buriticupu - MA, com
sede no Povoado Novo Buriti e foro no Município de Buriticupu,
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 a união, a defesa dos
interesses e direitos sociais e econômicos de seus Membros,
especialmente àqueles que visem à melhoria de vida e integração social.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 133/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 222/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na
Agricultura Familiar do Município de Maracaçumé - MA, com
sede e foro no Município de Maracaçumé, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade a defesa e representação legal da
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categoria profissional e artesanal dos pescadores (as), trabalhadores
(as), na Agricultura Familiar.

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 135/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 223/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 136/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca
em Regime de Economia Familiar do Município de
Maranhãozinho - MA, com sede e foro no Município de
Maranhãozinho, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade a defesa e representação legal da
categoria profissional e artesanal dos pescadores (as), trabalhadores
(as), na pesca em Regime de Economia Familiar.

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 136/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 224/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 137/2018, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca
em Regime de Economia Familiar do Município de Centro Novo
do Maranhão - MA, com sede e foro no Município de Centro Novo
do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade a defesa e representação legal da
categoria profissional e artesanal dos pescadores (as), trabalhadores
(as), na pesca em Regime de Economia Familiar.

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 137/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de junho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro
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