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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/07/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.07.2017

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ. Nº 522/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 165/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO
DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS SEXTAS-FEIRAS E
VÉSPERAS DE FERIADOS.  – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO O PEDIDO DE VISTAS POR 24 HORAS SOLICITADO
PELO DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA NO ÂMBITO DAS
COMISSÕES.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 528/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 162/2017, QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
DO ESTADO O DIA DA COMUNIDADE ITALIANA NO
MARANHÃO, DE SUA AUTORIA.

3. REQUERIMENTO Nº 531/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
MÉDICO E EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
DO PARUÁ/MA, DOUTOR HAROLFRAN MELO, PELA
PASSAGEM DE SEU 67º (SEXAGÉSIMO SÉTIMO)
ANIVERSÁRIO EM 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO.

III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 529/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO PEDIDO DE
INFORMAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR FLÁVIO DINO, SOBRE A INTENÇÃO DO
GOVERNO DO ESTADO EM PRIVATIZAR A COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA,
TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À
EXECUÇÃO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DO
MARANHÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 13/07/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 182/2017, de autoria do Senhor Deputado

Raimundo Cutrim, que considera de UTILIDADE PÙBLICA o “Instituto
Manancial do Cajueiro”, com sede no Município de São Luís, no Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 183/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de UTILIDADE PÙBLICA a ACIMAVIL
– Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos Bairros Divinéia, Sol
e Mar e Vila Luizão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 176/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que Isenta as Escolas Comunitárias com Título de Utilidade
Pública, do pagamento das faturas de água e de luz.

2. PROJETO DE LEI Nº 177/17,  de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre a “Semana Estadual da Educação
Financeira” no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 178/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 179/17, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende, que torna de Utilidade Pública a Associação Beneficente
dos Amigos Solidários Manga, no Município de Barão de Grajaú – MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 180/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Pescadores, Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do
Parque Florêncio – APAEPF do Município de São José de Ribamar,
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 181/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-34 do Município de Santa Quitéria, Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/17,

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor José Hortêncio Pires dos Santos, 3º Sargento
PM 364/01.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 12/07/17.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.
Às nove horas e trinta minutos presentes os Senhores Deputados:

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus
iniciamos os nossos trabalhos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do texto bíblico e a Ata da sessão anterior.

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 528 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (art.
163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário,
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão ordinária,
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n.º 162/2017, que inclui no
Calendário do Estado o Dia da Comunidade Italiana no Maranhão, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 13.07.17
EM: 12.07.17

REQUERIMENTO Nº 529 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, inciso VII cD c art. 160 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro de
Vossa Excelência, que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado PEDIDO
DE INFORMAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino,
sobre a intenção do Governo do Estado em privatizar a Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema, tendo em vista a contratação
da prestação de serviços técnicos especializados necessários à execução
do processo de desestatização dos serviços de saneamento básico no
Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 13.07.17
EM: 12.07.17

REQUERIMENTO N° 530 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a

Mesa, seja retirada de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 151/2017
de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de julho de 2017. -
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. 13.07.17
EM: 12.07.17

REQUERIMENTO Nº 531 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações ao médico e ex-prefeito do Município de Santa
Luzia do Paruá/MA, Dr. Harolfran Melo, pela passagem de seu 67º
(sexagésimo sétimo) aniversário em 11 de julho do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 11 de julho de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 13.07.17
EM: 12.07.17

INDICAÇÃO Nº 868 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, solicitando providências necessárias no sentido
de determinar ao órgão competente, em caráter de urgência, a instalação do
Corpo de Bombeiro Comando Timon no prédio do antigo Centro Social
Urbano – CSU de propriedade do Estado, localizado no Município de
Timon/MA.

Tal indicação faz-se necessária, pois atualmente o Corpo de
Bombeiro encontra-se em espaço alugado pela Prefeitura do Município,
com a efetivação desse investimento será assegurado uma estrutura
adequada às condições exigidas pelo Corpo de Bombeiro, bem como irá
reduzir custos ao Órgão Municipal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de julho
de 2017. - EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado Estadual  - PV

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

INDICAÇÃO Nº 869 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
reforma e ampliação da escola CE Frei Gil, inclusive com quadra
poliesportiva coberta - Programa “Escola Digna”, na cidade de Estreito
(MA). Com o objetivo de resgatar a nossa responsabilidade com a educação,
diminuindo a evasão escolar, melhorando a qualidade de vida dos alunos,
professores e demais funcionários.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de julho de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 870 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
reforma e ampliação da escola CE João Pereira Martins, inclusive
com quadra poliesportiva coberta - Programa “Escola Digna”, na
cidade de Estreito (MA). Com o objetivo de resgatar a nossa
responsabilidade com a educação, diminuindo a evasão escolar, melhorando
a qualidade de vida dos alunos, professores e demais funcionários.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de julho de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 871 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152 a 154
do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a
Sua Excelência Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio Dino,
REITERANDO a Indicação nº 129/2015 que propunha a implantação
do Departamento Aeroviário do Maranhão - DAEMA, conforme
modelo em anexo.

Considerando que a implantação de um órgão especifico para
tratar sobre o setor aeroviário no Estado viabilizará o adequado
planejamento, gerenciamento, fomento e execução da política aeroviária
no Maranhão, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Governo
Federal, reiteramos a indicação nº 129/2015 que busca a implantação do
Departamento Aeroviário do Maranhão – DAEMA.

O Brasil apresentou um crescimento vertiginoso na aviação civil
nos últimos anos, tanto que passou a ter um setor com empresas de porte
e com marco regulatório definido, contando, inclusive, com uma agência
reguladora, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), criada em 2005.
O Estado do Maranhão, por sua vez, não acompanhou essa demanda, não
tratando com a devida prioridade o planejamento deste setor, causando
muitos transtornos para os usuários e para a economia do Estado.

Esse Departamento especializado auxiliará no planejamento,
articulações institucionais, implantação, administração, arrecadações,
logística, treinamento de pessoal, entre outras finalidades, regulamentando
inclusive o funcionamento dos aeroportos no Maranhão. No que tange às
relações empresariais, seriam tratadas questões referentes à incidência dos
impostos sobre os produtos comercializados e seu transporte, observando
a competência de outras secretarias e autarquias do Estado, como a Agência
Estadual de Mobilidade Urbana - MOB, que está sendo criada através da
Medida Provisória 184, de 02 de janeiro de 2015.

Ressalta-se que o Departamento em questão tem caráter técnico,
auxiliador em competência específica, possibilitando até a destinação de
verbas dotadas para o transporte e negócios aeroviários, como as verbas já
existentes no Fundo de Financiamento da Aviação Civil – FENAC. Assim,
o Departamento Aeroviário do Maranhão – DAEMA contemplará
programas que incentivam a mobilidade no transporte aeroviário, a exemplo
do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos – PROFAA, cujo
credenciamento está condicionado à realização de um Estudo para
implantação de um Plano Aeroviário do Estado.

No que se refere às questões administrativas, a realização do
Estudo está avançado, no entanto, as verbas acabaram sendo realocadas.
Sem o Estudo do Plano Aeroviário, não há liberação desses programas

específicos voltados para o referido setor. Cumpre aqui destacar que o
montante depositado no FENAC pelo Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC - dos aeroportos é superior a R$ 330 milhões de reais.

Ao mesmo tempo em que a expansão da infraestrutura
aeroportuária no Brasil desponta como a necessidade de ação mais
importante e imediata, os Estados precisam fazer o seu papel e organizar
suas atuações para que o País consiga atingir seu potencial.

Estudos comprovaram que o setor aéreo apresenta destacada
contribuição para o desenvolvimento, a integração nacional e o estímulo de
negócios entre as regiões. A realização de um Estudo, bem como a criação
do Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão – DAEMA,
portanto, tornam-se ações imprescindíveis para tornar o setor aéreo
maranhense referência para outros Estados do Brasil.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2017 – JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

(ANEXO1)
REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO –

DAEMA

São Luís, 12 de julho de 2017.

SEÇÃO I
Do órgão e de suas Finalidades

Art. 1º - O Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão
(DAEMA) entidade autárquica vinculada administrativamente à SINFRA
– Secretaria Infraestrutura do Estado do Maranhão, com personalidade
jurídica, patrimônio próprio, sede de foro na cidade de São Luís/MA,
regular-se-á pelo presente Regulamento.

Parágrafo único - O Departamento Aeroviário do Estado do
Maranhão (DAEMA) gozará inclusive no que se referem aos seus bens,
rendas e serviços, de imunidade, isenções e privilégios conferidos à Fazenda
Pública Estadual.

Art. 2º - Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão
(DAEMA) tem por finalidade:

I - Colaborar com os órgãos competentes da União no que ser
refere à aplicação, no Estado do Maranhão, da política aeronáutica nacional;

II - Planejar a rede aeroportuária do Estado, respeitada a política
de coordenação geral dos transportes e a Legislação específica;

III - Projetar, construir e administrar aeroportos no Estado,
mediante delegação, concessão ou autorização da Autoridade Aeronáutica
e ou de Aviação Civil;

IV - Arrecadar tarifas aeroportuárias;
V - Aplicar as normas em vigor, legais, técnicas e administrativas;
VI - Desempenhar, direta ou indiretamente, todas as demais

atividades legadas à aeronáutica de competência do Estado ou que lhe
forem delegadas;

VII - Terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar
industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for
atribuída; e

VIII- Fomentar a infraestrutura aeronáutica e indústria aeronáutica.
Art. 3º Para a realização de sua finalidade compete, ainda, ao

DAEMA:
I - Superintender técnica, operacional e administrativamente as

unidades da infraestrutura aeroportuária;
II - Criar agências, escritórios ou dependência em todo o estado;
III - promover a captação de recursos em fontes internas e externas,

a serem aplicados na administração;
IV - Representar o Governo na administração, operação,

manutenção, expansão e aprimoramento da infraestrutura aeroportuária e
fomento da aviação;

V - Preparar orçamentos-programa de suas atividades e analisar
os apresentados, compatibilizando-os com o seu, considerados os encargos
de administração, manutenção e novos investimentos, e encaminhá-los a
autoridade competente, para justificar a utilização de recursos de convênios,
fundos de investimento e no Estadual nos atos, contratos e convênios
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existentes e celebrar outros, julgados convenientes pela autoridade da aviação
civil e autoridade aeronáutica, com os Estados da Federação, Territórios
Federais, Municípios e entidades públicas e privadas, para os fins previstos
no artigo anterior;

VI - Promover a constituição de representantes para gerir unidades
de infraestrutura aeroportuária cuja complexidade exigir administração
descentralizada;

VII - Executar ou promover a contratação de estudos, planos,
projetos, obras e serviços relativos às suas atividades;

VIII - Executar ou promover a contratação de estudos, planos,
projetos, obras e serviços de interesse, condizentes com seus objetivos,
para os quais forem destinados recursos especiais;

IX - Celebrar contratos e convênios com órgãos da Administração
Direta e Indireta de entidades públicas ou privadas para prestação de
serviços técnicos especializados;

X - Promover a formação, treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal especializado, necessário às suas atividades;

XI - Promover e coordenar junto aos órgãos competentes as medidas
necessárias para instalação e permanência dos serviços de segurança, polícia,
alfândega e saúde nos aeroportos púbicos, supervisionando-as e
controlando-as para que sejam fielmente executadas;

XII - Promover a execução de outras atividades relacionadas com
a sua finalidade.

XIII - Promover, junto aos órgãos competentes, o cumprimento
dos atos internacionais sobre aviação civis ratificados pela República
Federativa do Brasil;

XIV – Controlar todos os aeródromos no estado do maranhão;
XV – Promover a segurança de voo.
Paragrafo único: Quando em serviço, o Agente do DAEMA tem

livre acesso as aeronaves civis no estado do Maranhão, bem como as
instalações de todas as empresas e entidades ligadas à aviação civil e a
infraestrutura aeronáutica. Poderá requisitar transporte aéreo dentro do
estado.

SEÇÃO II
Do Patrimônio e da Receita

Art. 4º Os recursos do DAEMA serão constituídos de:
I - Tarifas aeroportuárias arrecadadas nos aeroportos por ela direta

e indiretamente administrados, com exceção daquelas relativas ao uso das
comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota;

Il - Verbas orçamentárias e recursos dos programas, convênios
fundos de investimento e Fundo Aeroviário a ela destinado e outros;

III - Créditos especiais que lhe forem destinados;
IV - Rendimentos decorrentes de sua participação em outras

empresas;
V - Produto de operações de crédito, juros e venda de bens

patrimoniais ou de materiais inservíveis;
VI - Recursos recebidos como retribuição pela prestação de

assessoria e ou assistência técnica, especializada ou administrativa;
VII - Recursos provenientes de outras fontes.
VIII - Subvenções, doações e legados;
IX - Rendas provenientes de serviços prestados a terceiros;
X - O produto de suas operações de crédito, juros de depósitos

bancários e os de outras operações;
XI – O produto de multas e taxas;
XII – Exploração de serviços de operação e da infraestrutura

aeronáutica no Estado.
Parágrafo único: O Poder Executivo providenciará a abertura de

crédito especial de 3% do ICMS arrecadado, da venda de combustível de
aviação e de cargas transportada via aérea.

Parágrafo único.  Para cumprimento do objeto social do DAEMA,
fica autorizada:

Art.5º O DAEMA poderá promover desapropriação nos termos
da legislação em vigor sendo-lhe facultado transferir o domínio e a posse
dos bens desapropriados às seus representantes aeroportuários desde que
mantida a destinação prevista no ato de declaração de utilidade pública.

Art.6º - Constitui patrimônio do Departamento Aeroviário do
Estado do Maranhão (DAEMA):

I - Todos os bens móveis e imóveis, valores, direitos reais e outros,
atualmente destinados empregados, utilizados e concedidos em virtude de
atuação, até a data da entrada em vigor desta Lei, os quais integravam o
acervo ou se achavam sob a administração das prefeituras ou outros órgãos
dos municípios;

II - Bens e direitos adquiridos posteriormente, a qualquer título,
com recursos próprios ou de terceiros, e que se destinem ao desempenho
de suas finalidades.

SEÇÃO III
Estrutura Orgânica

Art.7º - O Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão
(DAEMA) terá as seguintes divisões diretamente subordinados ao Diretor:

I - Divisão de Infraestrutura (DINF);
II - Divisão Operacional (DOP);
III - Procuradoria Jurídica.
Art. 8º - A Divisão de Infraestrutura (DINF) conterá:
I – Patrimônio;
II - Infraestrutura aeronáutica e aeroportuária;
III – Ambiental;
IV-Treinamento e capacitação.
Art. 9º - A Divisão Operacional (DOP) conterá:
I - Gestão Operacional e Segurança Operacional e voo;
II – Desporto;
III – Normas, Padrões, Sistemas, Regulação e Fiscalização.
Art.10 - À Divisão de Infraestrutura compete:
I - Elaborar, supervisionar e executar o plano aeroviário estadual;
II - Implantar o Plano Aeroviário do Estado do Maranhão;
III - Manter um sistema de cooperação técnica com os Governos

Federais e Municipais;
IV - Propor a construção e o melhoramento de aeródromos da rede

aeroportuária estadual;
V - Manter os aeródromos sob sua responsabilidade em perfeito

estado de funcionamento;
VI - Organizar e manter o cadastro da rede aeroviária do Estado;
VII - Coordenar, controlar e executar a conservação dos

aeródromos;
VIII - Manter o processo de verificação sistemática das condições

de operacionalidade dos aeródromos;
IX - Coordenar, controlar e executar levantamentos e projetos

técnicos para as obras de construção, restauração, ampliação e
melhoramentos que venham a ser programados pela Diretoria de Transportes
Aeroviários;

X - Estudar, programar e executar direta ou contratualmente, a
construção, ampliação e melhoria dos aeródromos e aeroportos civis, a
cargo do Estado, inclusive mediante prévio convênio com órgãos federais
competentes;

XI - Assistir aos órgãos municipais em assuntos referentes à
aeronáutica civil;

XII - Promover e celebrar convênios com instituições cientifica e
órgãos governamentais visando à transferência para o âmbito da
competência estadual, tecnologia e matérias referentes à manutenção,
administração, ampliação, melhoramentos e construção de aeroportos e
aeródromos, e também, a execução da política federal de aeronáutica civil,
no plano estadual;

XIII - Analisar a ocupação do solo em torno dos aeroportos e
aeródromos e adotar as medidas necessárias à garantia do bom
relacionamento entre as atividades aeronáuticas e a comunidade urbana;

XIV - Manter permanente intercâmbio com órgãos ligados direta
ou indiretamente aos transportes aéreos, a nível internacional, nacional,
regional e estadual;

XV - Participar da elaboração de planos gerais de trabalho e
orçamento referentes às atividades de sua área de atuação;

XVI - Administrar a operação dos equipamentos de transporte
aéreo de propriedade da administração direta do Estado;
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XVII - Elaborar uma política de desenvolvimento de transportes

aeroviário, de modo a apoiar regiões remotas carentes de outros modos de
transporte.

XVIII - Exploração de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária e
dos serviços conexos, inclusive dos serviços de prevenção, salvamento e
combate a incêndio em aeródromos civis, serviços auxiliares, exceto sobre
as atividades e procedimentos relacionados com o sistema de controle de
espaço aéreo e com o sistema de investigação e prevenção de acidentes
aeronáuticos; 

XIX -Fiscalização do controle do uso do solo e do perigo da fauna
nas áreas de influência dos aeródromos;

XX - Planos diretores de aeroportos, helipontos, planos de
zoneamento de ruído e planos e programas relacionados à segurança
operacional de aeródromos; 

XXI - Promover Programas e Planos Diretores de Aeroportos;
XXII -Normas que assegurem a compatibilidade, a operação

integrada e a interconexão de informações entre aeródromos e demais
infraestruturas aeronáuticas e aeroportuárias, inclusive quanto a dados ou
informação geoespacial, equipamentos, veículos tripulados e não tripulados,
materiais, produtos e processos que utilizarem e serviços que prestarem;

XXIII - Aceitação prévia de instalação e funcionamento de qualquer
serviço de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, dentro ou fora de
aeródromo civil público e Planos de Emergência de Aeroportos, de Planos
Contra incêndio de Aeródromos Civis, e de Planos de Zoneamento de
Ruído;

XXIV - Ligação com organizações, entidades e/ou organismos
nacionais e internacionais, sociedades científicas e universidades a fim de
acompanhar continuamente o progresso tecnológico na área indústria,
infraestrutura e prevenção, salvamento e combate a incêndio em
aeródromos;

XXV - Propor a celebração de convênios de cooperação técnica e
administrativa com órgãos e entidades governamentais, nacionais ou
estrangeiros, tendo em vista a descentralização e fiscalização eficiente do
setor de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária;

XXVI–Fazer aceitação e fiscalizar de instalação na zona de proteção
e área de segurança operacionalize o funcionamento de qualquer serviço de
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, assim como de serviços auxiliares,
terminais de carga aérea, realizados dentro ou fora de áreas aeroportuárias,
respeitadas as atribuições das demais autoridades;

XXVII - Promover a modernização e a expansão de capacidade
das infraestruturas físicas e operacionais existentes, bem como a
intensificação da utilização dessas infraestruturas;

Assegurar o cumprimento das normas pertinentes ao meio
ambiente, na área de influência dos aeródromos, de forma a garantir o
desenvolvimento sustentável da aviação civil;

XXVIII - Assegurar a implementação dos padrões de segurança
operacional e de segurança da aviação civil contra atos de interferência
ilícita;

XXIX - Propor e assegurar normas e padrões técnicos para o
desenvolvimento de Planos e Programas de Facilitação do Transporte
Aéreo e de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita
dos operadores de aeródromos, empresas aéreas, empresas de táxi aéreo,
aviação geral, concessionários aeroportuários, agentes de carga aérea e
outras empresas de serviço instaladas nos aeroportos;

XXX - Fomentar a capacitação técnica, Implementar programas
de incentivos para o aumento da produtividade do setor de infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária para viabilizar o acesso à infraestrutura e ao
transporte aéreo nas localidades não atendidas;

XXXI - Desenvolver estudos de logística para os segmentos de
passageiros e carga aérea;

XXXII - Desenvolver e acompanhar estudos, projetos e programas
para a modernização e a expansão da capacidade das infraestruturas
aeronáuticas e aeroportuárias;

XXXIII - Estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos para
o desenvolvimento, a aprovação e a execução de planos diretores, planos
aeroviários e projetos de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária e suas
alterações relativos à construção, reforma, modernização e expansão de
capacidade de aeródromos civis, públicos e privados, observadas, no que

couberem, as orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo
federal; 

XXXIV - Acompanhar, sob o aspecto técnico-operacional, as
obras de infraestrutura nas áreas de movimento dos aeroportos;

XXXV - Coordenar a elaboração de planos, programas, pareceres,
normas e de outros documentos objetivando a padronização e a redução
dos impactos urbanos e ambientais gerados pelos aeródromos em proveito
da segurança operacional;

XXXVI - analisar e estudar estatisticamente informações
referentes aos acidentes ou incidentes aeronáuticos onde tenha existido a
intervenção dos serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndio
nos aeródromos civis;

XXXVII - Assegurar a implementação dos padrões ambientais de
desenvolvimento e articular com entidades públicas ou privadas, internas
ou externas, para execução planos diretores dos municípios que venham a
ser contemplados com aeródromos públicos;

XXXVIII – Promover, a articulação com organizações
governamentais e não governamentais que atuem na área ambiental, em
nível de fomentar, recuperar, manter e fiscalizar a gestão ambiental; e

XXXIX - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela
Diretoria.

Art. 11 – À Divisão Operacional (DOP) compete:
I - Dirigir, controlar e suprir as administrações dos aeroportos

para a sua operação eficiente e contínua;
II - Promover a coordenação das diversas entidades e setores que

operam nos aeroportos, destacando os órgãos encarregados dos serviços
de proteção ao voo, às empresas de abastecimento de combustível, as
companhias regionais de transporte aéreo, e outros;

III - Promover as articulações com o Comando da Aeronáutica e
com os órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização das operações e
arrecadação das tarifas aeroportuárias;

IV - Acompanhar o incremento de passageiros e aeronaves nos
aeroportos compilando estatísticas de sua evolução;

V - Estabelecer e otimizar métodos e rotinas operacionais visando
facilitar e tornar mais eficientes as operações dos aeroportos e o atendimento
aos usuários;

VI - Coordenar a operação de aeronaves contratadas por órgãos
públicos ou sob sua responsabilidade;

VII - Manter cadastro das empresas e aeronaves que atuam no
serviço de taxi- aéreo do Estado;

VIII - Coletar relacionados com o movimento de passageiros e
cargas nos aeroportos e campos de pouso da rede estadual para subsidiar
o planejamento aeroportuário estadual.

IX - Promover a coordenação, execução, fiscalização e supervisão
no Estado, de todas as atividades de aviação civil e comercial que lhe forem
delegadas;

X - Efetuar, periodicamente, o levantamento de dados estatísticos
referentes à aviação civil e comercial do Estado, visando a um permanente
controle da situação aeronáutica estadual;

XI - Elaborar, propor, rever ou detalhar programas e projetos
relacionados com a atividade aeronáutica do Estado, estimulando e
apoiando o desenvolvimento do transporte aéreo regional no Maranhão;

XII – Promover e fomentar o desporto com a formação de pessoal
técnico e incentivando a prática de veículos aeronáuticos dentro do estado:

XII - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela
Diretoria.

Art. 12 - A Procuradoria Jurídica tem as seguintes atribuições:
I - Oficiar em todas as ações e reclamações em que o Departamento

Aeroviário do Estado do Maranhão (DAEMA) seja autor, réu, reclamante,
reclamado, interveniente ou por qualquer forma interessado;

II - Realizar, judicial ou amigavelmente, as desapropriações de
bens imóveis e outros necessários aos serviços e obras do Departamento
Aeroviário do Estado do Maranhão (DAEMA);

III - Colaborar, na parte que lhe diz respeito, com todos os órgãos
do DAEMA na elaboração de convênios, contratos, termos, editais de
concorrência, bem como de leis, decretos, regulamentos, resoluções,
portarias, informações em mandado de segurança e quaisquer outros
documentos que exijam sua assistência;
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IV - Minutar escrituras públicas ou particulares de interesse do

Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão (DAEMA);
V - Intervir em todos os processos administrativos do pessoal do

Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão (DAEMA);
VI - Atender a requisições de informações ou providências do

Poder Judiciário e dos órgãos jurídicos do Estado;
VII - Elaborar pareceres jurídicos sobre assuntos de interesse do

Departamento Aeroviário do Estado do Maranhão (DAEMA), quando
solicitados pelo Superintendente e pelos Diretores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2017 – JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 872 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Paço do Lumiar - MA, Domingos Dutra, solicitando-
lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal
de Paço do Lumiar, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda
Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em
anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Paço do Lumiar - MA e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Paço do Lumiar - MA,
de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,

que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Paço do Lumiar - MA, órgão de
natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável
pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal,
destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção
ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Paço do Lumiar
- MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

 V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
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XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,

o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e  

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 873 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
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Senhor Prefeito de Aldeias Altas - MA, José Reis Neto, solicitando-lhe
que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal de
Aldeias Altas, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda
Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em
anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Aldeias Altas - MA e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Aldeias Altas - MA,
de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,
que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Aldeias Altas - MA, órgão de
natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável
pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal,
destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção
ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Aldeias Altas -
MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.
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CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,

preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 874 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Altamira do Maranhão - MA, Ricardo Almeida Miranda,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Altamira do Maranhão, proposição de lei que dispõe sobre
criação da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo
de projeto de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
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Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da

criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Altamira do Maranhão
- MA e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Altamira do Maranhão
- MA, de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição
Federal, que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo
com o disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre
o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Altamira do Maranhão - MA,
órgão de natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é
responsável pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência
criminal, destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a
proteção ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas
e estradas municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Altamira do
Maranhão - MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;
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CAPÍTULO V

DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 875 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Afonso Cunha - MA, Arquimedes Américo Bacelar,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Afonso Cunha, proposição de lei que dispõe sobre criação
da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de
projeto de lei em anexo.

O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto
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MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Afonso Cunha - MA e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Afonso Cunha - MA,
de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,
que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Afonso Cunha - MA, órgão de
natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável
pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal,
destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção
ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Afonso Cunha -
MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

 IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

 V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.
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CAPÍTULO VI

DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;

d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 877 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA, Francisco Dantas Ribeiro,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Alto Alegre do Pindaré, proposição de lei que dispõe sobre
criação da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo
de projeto de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Alto Alegre do Pindaré
- MA e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Alto Alegre do Pindaré
- MA, de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição
Federal, que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo
com o disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre
o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA,
órgão de natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é
responsável pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência
criminal, destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a
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proteção ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas
e estradas municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Alto Alegre do
Pindaré - MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; 

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria

municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de

autoridades e dignatários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,

zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
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e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 878 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Alcântara - MA, Anderson Wilker de Abreu Araújo,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Alcântara, proposição de lei que dispõe sobre criação da
Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto
de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Alcântara - MA e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Alcântara - MA, de
acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,
que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Alcântara - MA, órgão de natureza
permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável pelas
políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal, destinado
à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção ao meio
ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Alcântara - MA:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da

cidadania e das liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das

perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.
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Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os

de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  
Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,

respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do

Município;  
II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,

infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e 

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.
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§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em

todos os níveis.
Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de

fogo, conforme previsto em lei.
Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de

fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 879 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Axixá - MA, Maria Sonia Oliveira Campos, solicitando-
lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal
de Axixá, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda Municipal
e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Axixá - MA e dá outras
providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Axixá - MA, de acordo
com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal, que tem
sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o disposto na
Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral
das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Axixá - MA, órgão de natureza
permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável pelas
políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal, destinado
à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção ao meio
ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Axixá - MA:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da

cidadania e das liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das

perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
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setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; 

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; 

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;

III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.
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CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 880 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Anajatuba - MA, Sianei Costa Pereira, solicitando-lhe
que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal de
Anajatuba, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda Municipal
e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Anajatuba - MA e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Anajatuba - MA, de
acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,

que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Anajatuba - MA, órgão de
natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável
pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal,
destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção
ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Anajatuba - MA:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da

cidadania e das liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das

perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
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XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,

o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 881 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Amarante do Maranhão - MA, Joice Marinho de
Oliveira, solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar
à Câmara Municipal de Amarante do Maranhão, proposição de lei que
dispõe sobre criação da Guarda Municipal e dá outras providências,
conforme modelo de projeto de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Amarante do Maranhão
- MA e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Amarante do Maranhão
- MA, de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição
Federal, que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo
com o disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre
o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Amarante do Maranhão - MA,
órgão de natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é
responsável pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência
criminal, destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a
proteção ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas
e estradas municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Amarante do
Maranhão - MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  
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Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda

municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 882 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Alto Parnaíba - MA, Rubens Sussumu Agasawara,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Alto Parnaíba, proposição de lei que dispõe sobre criação
da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de
projeto de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
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Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.

Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Alto Parnaíba - MA e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Alto Parnaíba - MA,
de acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,
que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Alto Parnaíba - MA, órgão de
natureza permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável
pelas políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal,
destinado à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção
ao meio ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Alto Parnaíba -
MA:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das
perdas;

III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.
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§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)

e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 883 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Raposa - MA, Thalyta Medeiros de Oliveira,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Raposa, proposição de lei que dispõe sobre criação da
Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto
de lei em anexo.

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal trata da questão
da segurança pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os
Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas
somente à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o
estatuído no § 8º do citado artigo.

Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de julho de 2017.
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Deputado Júnior Verde – Presidente da Comissão
Deputado Cabo Campos – Vice-Presidente da Comissão
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

MODELO DE PROJETO DE LEI Nº       /2017

Cria a Guarda Municipal de Raposa - MA e dá outras
providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal de Raposa - MA, de
acordo com o estabelecido no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal,
que tem sua organização definida nesta Lei, bem como de acordo com o
disposto na Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Art. 2º - A Guarda Municipal de Raposa - MA, órgão de natureza
permanente, corporação uniformizada e armada, é responsável pelas
políticas de segurança urbana e prevenção da violência criminal, destinado
à proteção de bens, serviços e instalações públicas, a proteção ao meio
ambiente e fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas
municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - São princípios da Guarda Municipal de Raposa - MA:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da

cidadania e das liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das

perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - É competência geral das guardas municipais a proteção de
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único.  Os bens mencionados no caput abrangem os
de uso comum, os de uso especial e os dominiais.  

Art. 5o - São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;  

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais;  

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens,
serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das
pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; 

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança
das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou
de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; 

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município; 

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização
das posturas e ordenamento urbano municipal; 

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; 

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; 

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme
plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos
de grande porte; 

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; 

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de
autoridades e dignatários; e 

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar
com a implantação da cultura de paz na comunidade local.  

Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO

Art. 6º - A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder
Executivo municipal;

Art. 7º - A guarda municipal é formada por servidores públicos
concursados integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal.

§ 1º - A guarda municipal funcionará em Sistema Rotativo (12x36)
e será composta por no mínimo 18 (dezoito) vigilantes subordinados e 2
(dois) Comandantes, com cargos e atribuições criadas em Lei específica.

§ 2º A guarda municipal deverá contar com, no mínimo, com os
seguintes veículos e equipamentos:

a) 02 motocicletas;
b) 01 Viatura Leve para Patrulhamento Preventivo;
c) Algemas;
d) Coletes Balísticos;

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
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V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica;
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e

certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal.
Parágrafo único - Outros requisitos poderão ser estabelecidos

em lei municipal.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO

Art. 9º - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades.

Art. 10 - É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo
como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

Parágrafo único - O Município poderá firmar convênios ou
consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE

Art. 11 - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer o controle social das atividades de segurança do Município,
analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos
e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação
e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos
resultados obtidos.

Art. 12 - A guarda municipal terá código de conduta próprio,
conforme dispuser lei municipal e não pode ficar sujeita a regulamentos
disciplinares de natureza militar.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS

Art. 13 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.

§ 1º - Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º - Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da
guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, definido em lei municipal.

§ 3º - Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em
todos os níveis.

Art. 14 - Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de
fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único - Suspende-se o direito ao porte de arma de
fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da
adoção da medida pelo respectivo dirigente.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 15 - A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode
utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE

Art. 16 - É reconhecida a representatividade da Guarda Municipal
nos Conselhos Municipais que envolvem segurança pública no Município.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A guarda municipal utilizará fardamento preferencialmente
nos seguintes padrões:

a) boina (azul escuro;
b) camisa (azul clara) (manga curta);
c) camiseta branca;
d) calça azul escuro;
e) cinto preto;
f) sapato coturno cano médio;
g) talabarte com apito (azul escuro).
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira do Pindaré com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Ontem, Senhor Presidente, foi um dia
triste para a história do Brasil. O Senado da República aprovou, por
maioria, a reforma trabalhista. Uma reforma que acontece no meio de uma
crise sem precedentes na história brasileira, uma crise econômica, mas,
sobretudo, política. Um governo absolutamente ilegítimo, mergulhado em
corrupção, em “ladroagens” já comprovadamente, escancaradamente
expostas para o Brasil. E esse governo que está caindo pelas tabelas faz
uma reforma trabalhista alterando 200 artigos da CLT em menos de dois
meses, de forma açodada atropelando todas as Instituições, todas as
Organizações que gritavam, que protestavam, que reclamavam, que exigiam
discussão e nada foi feito. Ontem aprovaram no Senado a reforma
trabalhista, sem nenhuma Emenda do Senado da República. Nenhuma foi
acatada. Foi aprovado o texto igual ao texto original da Câmara dos
Deputados. Essa situação remete o Brasil para os tempos do início do
século passado, é um retrocesso absoluto do ponto de vista das conquistas
dos direitos históricos da classe trabalhadora, rasga-se a CLT, viola-se a
Constituição em vários pontos e artigos, principalmente o Artigo 7º da
Constituição que assegura direitos sociais básicos à classe trabalhadora,
ignoraram tudo, esvaziaram as funções da Justiça do Trabalho que agora
não vai poder sequer apreciar o conteúdo das convenções e dos acordos
coletivos. Então é uma situação realmente grave porque, ao contrário do
que dizem da modernidade que eles falam e que é apregoada pela grande
mídia, essa reforma não vai gerar um único emprego, nenhum emprego,
pelo contrário, vai precarizar as relações de trabalho, vai precarizar os
direitos da classe trabalhadora e colocar muitos, sobretudo aqueles que
mais precisam, numa situação ainda mais difícil. Nós estamos falando de
reforma trabalhista num estado como o Maranhão que ainda tem situação
de trabalho escravo, mesmo com as normas vigentes, então agora o que
será da classe trabalhadora rural, da classe trabalhadora urbana diante de
uma mudança tão drástica quanto esta que afeta o dia a dia de todos os
trabalhadores no Brasil?! Eles tentam passar a ideia de uma modernidade,
eles tentam passar a ideia de um avanço, mas nada mais é do que o preço
cobrado pela elite, pela classe dominante, para que fizessem o que fizeram
o ano passado quando deram o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Eles queriam isso. Não era por causa da corrupção porque, se fosse por
causa da corrupção, eles já teriam derrubado Temer há muito tempo. Mas
o Temer está lá se segurando, estrebuchando e ele que foi pego
flagrantemente em prática de corrupção passiva. Mas eles queriam o governo
era para fazer essas ditas reformas, fizeram a reforma da terceirização,
liberaram a terceirização geral em todas as áreas, de todas as empresas e
inclusive nos governos, no setor público, imaginem, professor poderá ser
terceirizado, é essa a situação que a gente se encontra hoje, países do
mundo inteiro fazem reformas, passam 3 anos, 4 anos, 5 anos discutindo
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uma reforma, aqui em dois meses, eles já aprovaram uma reforma brutal
que afeta violentamente retirando direitos e colocando a situação dos
trabalhadores realmente em uma condição muito precária. Portanto, Senhor
Presidente, nada posso fazer a não ser protestar e esperar que a Justiça, o
Supremo Tribunal Federal possa cumprir o seu papel, porque é a última
trincheira institucional que nós temos para barrar esta reforma trabalhista,
tendo em vista que ela viola vários dispositivos da Constituição e eu
espero que os juízes naquele Supremo tenham juízo e respeitem as
conquistas históricas da classe trabalhadora. Nós vamos acompanhar e
vamos continuar apoiando a luta da OAB, da Anamatra, da CNBB, das
Centrais Sindicais, das Associações de Juízes, de todos os cantos deste
país que se levantaram e continuam protestando em razão dessa violência
que é a reforma trabalhista no Brasil. Senhor Presidente, o Brasil e o povo
brasileiro não merece isso. E cabe a nós representantes do povo denunciar
o que está acontecendo no nosso País, e reagir fortemente para reverter
esse prejuízo incalculável para a classe trabalhadora, que é a reforma
trabalhista que foi aprovada ontem, lamentavelmente, pelo Senado da
República. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, senhoras deputadas,
senhores deputados, imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela
TV Assembleia, plenário, funcionários da Casa. Eu estive recentemente na
minha terra em Vargem Grande e, diante de vários questionamentos,
perguntas da população, há uma coisa também que me inquieta, que é a
questão das casas que foram feitas, 1.050 casas no Programa Minha Casa
Minha Vida em Vargem Grande. As casas estão construídas, aparentemente
todas prontas há algum tempo, já há mais de um ano. Já foi feita a escolha
de quem iria morar nessas casas, mas a preocupação agora é que ninguém
está habitando, ninguém está morando nas casas. Essas casas são feitas
pelo padrão do Programa Minha Casa Minha Vida, tão alardeado pelos
governos e que de certa forma causava esperança para quem não tinha
moradia na Cidade de Vargem Grande de ter uma moradia digna. Eu vou
entrar com uma Indicação pedindo à Caixa Econômica e à construtora para
saber em que momento estamos vivendo deste convênio, deste
empreendimento que a população tanto almejou e que está demorando
bastante. Quero saber o porquê não da entrega e o porquê não da entrega
dessas casas a todos que de direito iriam morar na cidade de Vargem
Grande em casa desse programa Minha Casa minha Vida, que são moradias
dignas. Outra coisa que me inquietou foi a questão da CAEMA em Vargem
Grande, o fato da não boa prestação de serviços da CAEMA lá. E nós
temos um projeto que está em fase de andamento, licitação e eu tenho
confiado na palavra do doutor Davi Telles, presidente da CAEMA, de que
em poucos dias se faria a licitação desse sistema de abastecimento de
Vargem Grande. Hoje o que temos lá é o sistema de captação no rio lá na
cidade de Nina Rodrigues. É feito o tratamento na cidade de Nina Rodrigues
e enviado por uma tubulação de mais ou menos 8 a 9 quilômetros até a
cidade de Vargem Grande. O que se questiona é como essa água chega a
nossa cidade? Se está havendo um vazamento no decorrer do transporte
dessa água de Nina Rodrigues a Vargem Grande, ou por que os reservatórios
em Vargem Grande, das caixas dos reservatórios de água em Vargem Grande
não está suprindo as necessidades do povo de Vargem Grande. A falta de
água nas torneiras das casas em Vargem Grande está ocasionando outro
problema, um aumento cada vez maior do mercado de água paralelo, sendo
vendido em toneis e sendo vendido em cima de carro e captado através de
poço artesiano sem nenhuma inspeção, sem nenhuma análise, sem nenhuma
comprovação da qualidade dessa água. A população de Vargem Grande
está angustiada já que paga a conta de água, tem questionado a CAEMA
sobre a prestação desse serviço e de antemão está se abrindo um mercado
paralelo de venda de água, e digo e repito aqui, não se tem a inspeção de
nenhum órgão municipal, de nenhum órgão estadual para saber a
comprovação da qualidade dessa água. Eu vi lá alguns carros lá captando
em poços artesianos, perto de uma praça, vários e vários tonéis de água
para que se fossem vendidos para a população. Eu queria aqui pedir às
autoridades, principalmente à CAEMA, aos órgãos da Prefeitura do

município de Vargem Grande, do município do Estado do Maranhão os
órgãos de inspeção para que se veja a qualidade. E fui também ao Hospital
em Vargem Grande, e lá fui recepcionado pela secretária no hospital e pelo
médico que estava de plantão e me mostraram todo o hospital. Achei que
o hospital está, de certa maneira, limpo, está de certa maneira equipado, vi
inúmeros equipamentos ainda de Emendas minhas do passado que foram
feitas para comprar equipamentos, para a manutenção do hospital. Vi as
antigas instalações sendo recuperadas. A secretária Nicole e o doutor
Roberto que estava de plantão me mostraram que o hospital tem uma
demanda razoável e que está sendo feito o máximo para que se possa ter
um atendimento de qualidade da população de Vargem Grande. Eu perguntei
da qualidade dos equipamentos eles me pediram que pedisse ao governador
a questão do Raio-X, a questão de alguns outros equipamentos para que se
possa melhorar a qualidade da rede de saúde de Vargem Grande. A secretária
Nicole muito preocupada também com a falta de recursos, com a pequena
quantidade de recursos para que um bom atendimento seja feito com
qualidade para a população de Vargem Grande, na área da Saúde. Portanto,
Senhor Presidente, era isso o que eu tinha a tratar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino Neto com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
ontem a coluna Radar da revista Veja veiculou uma nota informando que o
Maranhão havia perdido o prazo para apresentar Emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO). E fui me informar as razões dessa perda
de prazo e me foi explicado que o Estado, para poder emendar a LDO,
teria que ter no documento apresentado a assinatura de dois terços da
bancada de deputados federais e também de dois terços da bancada no
Senado Federal. Assim foi feito na bancada dos deputados federais. E na
bancada do Senado, contudo, não se conseguiu obter duas das três assinaturas
necessárias dos senadores da república, apenas o senador Edison Lobão
assinou a proposta de emenda à LDO. Aí nós observamos a iminência de
um prejuízo para o estado graças à falta de cuidado, eu diria
irresponsabilidade até, e a mera vingança política, em particular do senador
que nós infelizmente ajudamos a eleger, o senador Roberto Rocha.
Colaboração essa para eleger o senador Roberto Rocha que, aliás, embora
não tivéssemos o poder da adivinhação, já merece um pedido de desculpas
ao povo do Maranhão, em razão deste mandato não servir a esse povo e
principalmente pelo fato de, a cada dia, o senador Roberto Rocha mostrar
que não tem o menor interesse em ajudar o estado que lhe concedeu o
mandato de senador da república. O coordenador da bancada do Maranhão,
o deputado Rubens Júnior, mandou o documento até o Senado para que
fosse assinado. Os senadores foram convidados a participar da reunião e,
já perdido o prazo, depois que perceberam o mal que iam causar aos
estados, aliás, eu nem diria ao perceberem o mal que iam provocar ao
estado do Maranhão, mas a repercussão negativa daquele ato irresponsável,
resolveram assinar, mas estabelecendo condições e estabelecendo como
condição fundamental a aceitação de uma emenda impositiva do desejo
dos senadores. Uma cena lamentável que só demonstra que nós
precisaremos ter muito cuidado em 2018 quando formos escolher os nossos
senadores. Não bastasse isso, nós vimos ontem a posição dos nossos
senadores quanto à reforma trabalhista. Todos três votaram a favor de um
retrocesso grave na CLT, cuja maior penalização vai cair justamente sobre
os trabalhadores que são o lado mais fraco nesta relação entre patrão e
empregado. Infelizmente, o Maranhão colaborou com isso. Dos 50 votos
que a reforma trabalhista teve apresentada por este governo, que na prática
já não existe mais, três foram da bancada maranhense. Embora respeite a
posição da maioria afinal de contas, mas a maioria infelizmente tomou essa
decisão de aprovar o projeto de lei que altera a legislação trabalhista.
Registro o meu protesto porque isso é um produto de um governo que está
caindo e que foi colocado no Poder para estar entregando um péssimo
produto para o País, um produto que não vai fazer bem para o Brasil e que
vai tornar ainda mais frágeis os trabalhadores do nosso País. Muito
Obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO - Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os sub judice da
Polícia Militar. Dizer da oportunidade que já tive de participar de várias
audiências públicas com vocês. Vocês têm o nosso total e irrestrito apoio
a essa causa. Não desistam, porque eu sei que o direito de vocês será
assegurado. Como eu estou dizendo bem, direito e não favor. E é esse
direito que eu espero ver assegurado para que vocês possam defender a
sociedade do Maranhão, que tanto precisa do reforço em nossa Polícia
Militar. Senhor Presidente, venho a esta tribuna, hoje, anunciar que
apresentei um requerimento de informações ao Exmo. Senhor Governador
do Estado Flávio Dino, Deputado Antônio Pereira, para que ele informe a
esta Casa sobre a disposição do Governo do Estado, Deputado Zé Inácio,
em privatizar a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. E
digo isso, Deputado Edilázio Júnior, porque o edital que foi lançado pelo
BNDES, edital nº 16/2017, não deixa dúvidas acerca da intenção quando
houve a contratação desse estudo. O pregão eletrônico Nº 16/2017 no
BNDES, no seu item 3.11.14, é muito claro quando diz o seguinte, trata
dos modelos de negócios que serão objetos da consulta e estudo a ser
realizado pela empresa contratada e diz o seguinte. Tais como a alienação
do controle acionário da empresa, em bloco único ou em diversos blocos;
oferta pública de ações ou ainda, se for o caso, a reserva de ações a
categorias especiais de investidores, de forma a trazer maior benefício
econômico e maior possibilidade de sucesso da desestatização. Esse é o
termo que consta do edital do pregão eletrônico nº 16/2017 do BNDES.
Mais à frente, no item 6.1 diz o seguinte: da dotação orçamentária, há
disponibilidade orçamentária relativamente às obrigações financeiras
decorrente da presente licitação. A dotação orçamentária que deverá
suportar os custos da contratação tem as seguintes características. Item
de serviço: assessoria e consultoria desestatização saneamento. E mais à
frente ainda no mesmo edital, no item 11.1 diz o seguinte: a conclusão da
etapa 6, do estudo, ocorrerá quando da publicação do edital de licitação
do projeto, e a conclusão da etapa 7 ocorrerá quando da assinatura do
contrato de desestatização decorrente da licitação do projeto. Portanto,
Deputado Zé Inácio, o edital lançado pelo BNDES, que, salvo engano, já
foi assinado o contrato pelo Governo do Estado não deixa dúvidas quanto
à intenção de privatização de Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão, e aqui não estou fazendo juízo de valor, embora tenha minha
posição pessoal, embora tenha assinado e faça parte da Frente Parlamentar
em Defesa das Empresas Públicas e contra a Privatização, foi exatamente
por isso, senhores e senhores deputadas, que apresentei um requerimento
de informações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para que
ele diga se há ou não intenção do Governo do Estado em privatizar a
Companhia de Saneamento Ambiental. E faço este pedido, senhores
deputados, em nome dos trabalhadores da Companhia de Saneamento
Ambiental que estão apreensivos com essa possibilidade de privatização
e que afeta não só aos trabalhadores desta empresa, mas também a família,
já que diz respeito ao futuro da empresa e, consequentemente, ao futuro
em relação aos seus vínculos de trabalho com essa empresa, mas eu vou
além, senhores e senhoras deputados, diferente do que já foi informado
pelo Governo do Estado, uma parte desses recursos, deputado Edilázio
Junior, e a licitação está aqui o valor que foi que será contratado será de
oito milhões quinhentos e trinta e sete mil será paga pelo Governo do
Estado, isso deixa muito claro o item 5.2.1 do edital de licitação quando
fala o seguinte: sem prejuízo do disposto no item 5.2 acima o BNDES
poderá condicionar a adjudicação do objeto licitado e a homologação da
licitação da assinatura do contrato de remuneração e ressarcimento das
despesas entre o BNDES e o Estado do Maranhão, e aí fica a pergunta,
senhores, se o governador do estado não vai privatizar a Companhia de
Saneamento Ambiental, e nós vamos aguardar a resposta dele, por que ele
irá gastar praticamente mais de quatro milhões em um estudo para
privatização? Será que não era melhor investir esses recursos na própria
companhia para poder melhorar os serviços da companhia ? Esta é a
pergunta que fica, mas, como eu disse há pouco, eu não irei fazer nenhum
juízo de valor antes da resposta vinda do Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado que será apreciada amanhã por esta Casa para que
a gente possa de forma oficial, por meio da posição do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, dizer se ele pretende ou não fazer a
privatização da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Essa
é a resposta que inicialmente todos os trabalhadores da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão querem saber e nada mais justo que
esta Casa, deputado Wellington do Curso, que tem o papel de fiscalizar os
atos do Poder Executivo, mas também de ajudar a prestar as informações
necessárias, faça o seu papel e faça chegar até aqui não somente à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, mas especialmente aos trabalhadores
da CAEMA, se o governo do Estado quer ou não quer, se ele vai ou não vai
privatizar a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, conforme
consta no contrato a ser assinado entre o BNDES e a empresa que ganhou
a licitação para o serviço de consultoria e elaboração de estudos para a
desestatização, como bem deixa claro aqui o edital de licitação do BNDES.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Roberto Costa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, acabo de chegar de uma visita que fiz ao superintendente da
Polícia Federal do Maranhão. Levei até ele uma denúncia gravíssima da
cidade de Bacabal, uma denúncia de formação de uma quadrilha que está
desviando dinheiro do município de Bacabal. A Prefeitura de Bacabal que
tem mais de 60 carros no seu nome, fez uma licitação fraudulenta para
aquisição de 54 carros e desses 54 carros seriam 19 caminhonetes. E
pasme, Presidente, o valor de um dos carros, de uma caminhonete que
custa R$ 5.500,00 eles licitaram por R$ 9.500,00. Um preço superfaturado
que só tem uma direção, desviar dinheiro da Prefeitura de Bacabal. E quem
é que está comandando hoje essa organização criminosa na Prefeitura de
Bacabal? Está aqui o documento. Quem autorizou essa licitação? O Senhor
Raimundo Florêncio Monteiro Neto, seu Florêncio Neto, vice-prefeito da
cidade de Bacabal. Dona Patrícia Flávia Braga Vieira, mulher do prefeito de
Bacabal. O senhor Carlos Gusmão, secretário de Educação do município;
e a senhora Fábia Cristina Braga, secretária de Ação Social e irmã da
primeira-dama e da toda poderosa da cidade de Bacabal. Essa formação de
quadrilha que é comandada por Dona Patrícia Vieira e pelo Senhor Florêncio
Neto, vice-prefeito, o único intuito que tem é desviar dinheiro da prefeitura.
E pasmem, a licitação de quase R$ 4 milhões foi ganha exatamente por
duas empresas: a Esmirna Transportes e a Signandes. A Signandes inclusive
está sendo acusada, foi matéria do Bom Dia Brasil por desvio de dinheiro
na Prefeitura de Bela Vista. E essa organização criminosa hoje, que está
instalada em Bacabal, desses R$ 4 milhões, já pagou mais de R$ 1 milhão
do dinheiro do povo de Bacabal. Para completar, eles fizeram uma licitação
e na hora de homologar essa licitação de oito carros para a Secretaria de
Administração, eles homologaram como 88 carros e o que tinha para a
Secretaria de Saúde de quatro carros, eles homologaram como 44 carros,
por quê? Eles criaram nessa licitação fraudulenta uma ata de registro de
preço para levar esta mesma operação criminosa para desviar dinheiro de
outros municípios, enquanto a cidade de Bacabal encontra-se
completamente abandonada, pois não existe prefeito hoje na cidade. O
prefeito continua dentro de sua casa, dentro de um quarto, dando toda a
autoridade para a sua mulher, Patrícia Vieira, que tem determinado tudo no
município, ela que determina quem é empregado e quem é que fica
desempregado. Ela determina, junto com Florêncio Neto, quais são as
empresas que trabalharão na Prefeitura de Bacabal. Essa organização
criminosa comandada por essas duas pessoas está acabando com a vida do
povo de Bacabal. Os postos de saúde continuam sem médico e sem
medicação, a cidade não tem asfalto, não tem calçamento e o prefeito não
aparece na prefeitura, não aparece nos bairros de Bacabal. Esse caso dessa
licitação fraudulenta que foi entregue à Polícia Federal, vai ser aberto o
inquérito e vai comprovar que existe essa formação de quadrilha, essa
organização criminosa que é comandada por Dona Patrícia Vieira e pelo
Florêncio Neto, vice-prefeito da cidade. Nós não podemos admitir que
uma cidade como Bacabal, uma cidade de mais de 100 mil habitantes,
continue sendo tratada com desprezo, com desrespeito e a população
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pagando um preço altíssimo pela incompetência, pela incapacidade do
prefeito. E a sua mulher com o vice-prefeito usam da situação de dificuldade
do prefeito na sua saúde para montar um esquema de desviar dinheiro da
prefeitura. Enquanto isso, os funcionários estão com o salário atrasado no
Mercado Municipal, na Secretaria de Saúde, vários setores, no Matadouro,
na limpeza. Enquanto isso, a população paga um preço alto. Essas figuras,
montando essa organização criminosa, terminam acabando com a esperança
do povo de Bacabal. Nós não admitimos e vamos continuar a nossa luta
denunciando e pedindo que a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual,
o Ministério Público Federal façam o seu trabalho para acabar com os
desvios de dinheiro público a fim de que o dinheiro de Bacabal volte a ser
aplicado em benefício da nossa população. Nós não podemos admitir, nos
dias de hoje, que esses absurdos continuem acontecendo na cidade de
Bacabal. Por isso, Senhor Presidente, fizemos a nossa denúncia junto ao
superintendente da Polícia Federal e tenho certeza de que o trabalho da
Polícia Federal vai acabar com essa organização criminosa hoje na cidade
de Bacabal. O meu muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente, quero
parabenizar a luta dos excedentes do concurso da Polícia Militar, dizendo
que estamos nessa luta. Tem vários amigos, vários companheiros que nós
estamos acompanhando nessa luta de ter o acesso ao concurso público da
Polícia Militar. Senhor Presidente, mas o que me traz a esta tribuna mais
uma vez é para falar de uma visita que eu fiz ontem à cidade de Pedreiras
e que tive a oportunidade, em companhia do prefeito Antônio França,
visitar várias obras que estão sendo iniciadas pelo prefeito municipal.
Porque mesmo no momento de crise econômica que nós estamos
vivenciando, muitas ações estão sendo feitas no município de Pedreiras,
tanto na área da educação, da saúde como da infraestrutura. Deputado
Vinícius Louro, V. Ex.ª é testemunha das ações que estão acontecendo no
município de Pedreiras. Algumas em parceria com o Governo do Estado,
com o Governador Flávio Dino e outras ações pela visão, pela boa gestão
que está sendo implementada pelo Prefeito Antônio França. E eu tive a
oportunidade de observar in loco a obra que está sendo feita, pretendida a
ser feita pelo prefeito no que diz respeito a uma estrada perimetral que dá
aceso ao entorno da cidade. Melhor dizendo, na verdade é um rodoanel.
Porque o prefeito, com a visão futurista e que observa que tem várias
empresas se instalando no entorno em Pedreiras e no entorno de Pedreiras
no município próximo, está vendo que a estrada que passa pela sede do
município não suporta mais o tráfego que o município já está tendo que
suportar. E aí o prefeito está fazendo uma estrada, estrada perimetral de 7
Km, que vai contornar toda a cidade de Pedreiras e dá acesso as outras
cidades próximas que ligam a região do Médio Mearim. Assim como é
importante destacar que o prefeito já fez a terraplanagem para a construção
de um hospital municipal. Um hospital municipal com recursos próprios
para atender a população da cidade de Pedreiras. Logicamente, pelo papel
importante que Pedreiras tem na região, vai atender não só Pedreiras, mas
os municípios próximos. E eu quero, Senhor Presidente, concluir este meu
pronunciamento falando do ato político que participamos ontem em
Pedreiras, que foi a posse do nosso companheiro Rogério, do PT, como
Secretário adjunto de Articulação Política do governo Antônio França.
Digo um ato político pela quantidade de pessoas que estavam prestigiando,
pela representatividade que teve o evento, não só de pessoas vinculadas à
gestão de secretários, como também a presença de vereadores do município
prestigiando a posse do nosso companheiro Rogério, além de várias
entidades do movimento social, movimento sindical que foram prestigiar a
posse desse importante companheiro, que é uma liderança não só do
município de Pedreiras, mas uma liderança importante para o Estado do
Maranhão para nós que somos do Partido do Trabalhadores. E a presença
do Rogério como articulador político do Governo do Antônio França visa
não só fazer articulação com a classe política, mas aproximar os movimentos
sociais, o movimento sindical, aproximar a população do Município de
Pedreiras, a gestão democrática e popular que o Prefeito Antônio França
está implementando na cidade de Pedreiras. E para concluir de vez, Senhor

Presidente, eu não poderia deixar de falar da reforma trabalhista que foi
aprovada ontem, no Congresso Nacional, é uma reforma que unicamente
visa tirar, retirar direitos dos trabalhadores, a reforma trabalhista foi
aprovada com discurso de gerar mais emprego, mas nós sabemos que essa
reforma não gera emprego, o que gera emprego é uma política econômica
austera que possa de novo trazer altivez ao nosso país. E nós entendemos
que essa reforma, ao contrário de gerar emprego, ela só beneficia a classe
empresarial, os patrões e prejudica o direito da classe trabalhadora, ela não
traz conquista, ela retira direito, sobretudo, da população mais sofrida, da
população mais pobre deste País.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está transferido para a Sessão de amanhã, deputado
Wellington, Sérgio Vieira, Marco Aurélio, Valéria Macedo e Júnior Verde.
Projeto de Lei nº 165/2017, de autoria do deputado César Pires. Moção em
turno único em regime de urgência. Moção nº 10/2017. Deputado Othelino
Neto, depende de Parecer das Comissões Técnicas. Eu suspendo a Sessão
para que as comissões possam emitir seus Pareceres. Com a palavra, o
deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Se trata da
Moção de Repúdio, eu gostaria de solicitar que V. Ex.ª retirasse de pauta
tendo em vista que a Bancada Maranhense conseguiu chegar a um
entendimento com o Presidente da República, em reunião ocorrida ontem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Retirada de pauta, a pedido do autor a Moção 010/2017.
Vai à Comissão o Projeto de Lei nº 165/2017, de autoria do deputado César
Pires. Suspendo a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Sessão reaberta. Com a palavra o Presidente da Comissão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente, o Projeto de Lei n.º 165/2017 foi concedido vista ao
deputado Antônio Pereira, por 24h, quando a gente traz novamente a
discussão na CCJ. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Medida Provisória n.º 236/2017, Mensagem n.º 145/2017
de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Adriano Sarney pela ordem.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) - Eu gostaria de encaminhar pelo Partido Verde, por favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O deputado Adriano Sarney vai encaminhar votação, por
cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas, maranhenses. Antes mesmo de entrar no mérito da Medida
Provisória, eu queria saudar os concursados da Polícia Militar e aproveitar
o ensejo, rapidamente, para fazer uma observação que eu já tinha feito a
respeito do efetivo da Polícia Militar no Estado do Maranhão. Eu sou um
crítico árduo das propagandas enganosas do governo comunista. O governo
comunista tem gastado recursos com outdoors, com propagandas na
televisão, em rádios, dizendo que o efetivo aumentou em três mil policiais.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Adriano Sarney, V. Ex.ª tem que falar sobre o
encaminhamento. Peço que V. Ex.ª fale depois, tem tempo suficiente para
falar de outro assunto, mas agora é só sobre a Medida Provisória.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Vou entrar na
Medida Provisória. Mas só para finalizar, Senhor Presidente, o que eu
estava falando, esses três mil efetivos que entraram não aumentaram o
efetivo da Polícia Militar. O que eles fizeram? O efetivo saiu. Quantos
policiais saíram da corporação e quantos policiais efetivamente entraram,
e esse saldo que é o importante. Então essa análise, essa pesquisa é que eu
estou fazendo e que apresentarei em breve para esta Assembleia. Quantos
saíram e quantos entraram, e efetivamente qual foi o aumento desse efetivo.
Mas me desculpe, Senhor Presidente, eu vou entrar no mérito da Medida
Provisória n.º 236, do governo comunista. Muito bem, em primeiro lugar
essa é mais uma Medida Provisória. Eu sou um crítico também das Medidas
Provisórias, porque como digo aqui sempre o próprio governador que
escreveu um livro a respeito das Medidas Provisórias, criticando as Medidas
Provisórias na época em que era deputado federal, hoje é o governador da
história do Estado do Maranhão que mais edita Medidas Provisórias, uma
incoerência como é o seu governo. Então esta é mais uma das dezenas e
dezenas de medidas provisórias que ele edita, mas tudo bem, não vou
entrar nesse mérito agora, vamos entrar na questão em si da medida
provisória. Eu estava, agora há pouco, falando sobre a propaganda enganosa
do governo do Estado do Maranhão, o governo comunista, que é tão
midiático, mas tão midiático que, até mesmo na ementa da medida
provisória, tenta fazer propaganda enganosa. Então, senhoras deputadas,
senhores deputados, por favor, gostaria de um segundo de atenção para
que possa aqui ler a ementa enganosa desta medida provisória. A ementa
diz o seguinte: anistia débitos originários de créditos tributários decorrentes
de penalidades pecuniárias por descumprimento de obrigações acessórias
na forma que indica. Acrescenta-se dispositivo à Lei nº 7.799/2002, que
aplicava às microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no
nacional. Ou seja, o leigo ou aquele que estão lendo aqui a medida provisória,
a ementa, aquele pequeno texto em cima que tenta resumir o que é a medida
provisória ou um projeto de lei e assim por diante, então o leigo que ler isso
vai achar que o governo comunista está dando anistia de débitos para os
micro e pequenos empresários, o que é uma verdadeira mentira. Se nós
formos ver as palavras do próprio governador logo acima que tenta explicar
de forma não muito clara, mas que tenta explicar o propósito dessa medida
provisória, o porquê da urgência desta medida provisória, ele mesmo, o
próprio governador admite o erro que fez, admite o seu erro. Aqui está,
senhoras e senhores deputados, a anistia proposta é parcial e alcança as
multas decorrentes da falta de entrega de arquivos digitais à Fazenda Pública
Estadual, referentes a declarações dos contribuintes correspondentes aos
fatos geradores, de janeiro de 2016 a março de 2017, que foram lançados
por erro do ente tributante. Essa medida provisória vem corrigir um erro
do governo comunista. Essa medida provisória vem corrigir o governo
comunista que cobrou, de forma indevida, os micros e pequenos empresários
e que agora, com essa medida provisória, tenta corrigir. É importante, é
claro que eu vou votar a favor da medida provisória, porque a medida
corrige um erro do comunista no passado. Em sua ementa, o que ele deve
vender para os blogs e colocar na televisão com seu dinheiro, com dinheiro
do contribuinte, é que ele está beneficiando as micro e pequenas empresas.
Vejam o nível da propaganda enganosa deste governo. Um governo que
tem a coragem de ir até a televisão para mostrar a obra do Anel da Soja no
sul, que foi obra do governo Roseana Sarney e que hoje está inacabada.
Inclusive eu fiz aqui, nesta Casa, uma audiência pública na qual nenhum
membro do governo comunista se fez presente. Continua a obra inacabada
e o governador coloca na televisão que a obra do Anel da Soja é dele, que a
obra da Estrada do Arroz é dele, que os aumentos que ele deu para os
professores é dele. Sendo que estava tudo no Plano de Carreira do Estado
do Maranhão. Muito bem, Senhor Presidente, eu me excedi um pouco.
Peço desculpas a V. Exa., mas quero dizer que o que o Governador fere o
princípio da isonomia tributária. Fere o princípio do não confisco. Pois
aqui no artigo 2º desta Medida Provisória, Senhor Presidente, ele diz que
a anistia outorgada por esta Medida Provisória não confere ao sujeito

passivo qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já
pagas sem o benefício. Aqueles que já pagaram, nós aqui estamos, de uma
vez por todas, botando a mão e dizendo o Governo errou e não vai devolver
o dinheiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque, apesar do erro
que o Governo fez, apesar da cobrança indevida que o Governo fez, ele
ainda contrariou a lei federal, que diz que empresas que estão no simples
não podem pagar mais de R$ 300 de multa. E ele cobrou R$ 750 de multa,
um verdadeiro absurdo! O Governo está perdido e é por isso que ele tem
dias contado. Ano que vem veremos a resposta do povo. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Lei 160,
Mensagem 044/2017, do Poder Executivo em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
À sanção. Projeto de Lei 028/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto 034/2017 de autoria
do Deputado Adriano Sarney, em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº 115/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. Em discussão. Em votação.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº 153/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney. Em discussão. Em votação. Os deputados e a deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de
Lei nº 165/2017, de autoria do Deputado César Pires. Está em vista por 24
horas. Projeto de Lei nº 093/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda.
Em discussão. Em votação. O Deputado Edivaldo Holanda vai encaminhar
a votação. Por cinco minutos sem apartes. Eu quero registrar aqui a presença
do ex-deputado e meu colega, médico, Deputado Geovani, que está aqui
sentado no meu lado direito, e o ex-deputado Clodomir Filho também, que
eu tive o prazer de ser seu colega na década de 90.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
este projeto de lei que ora apresento à apreciação dos nobres colegas tem
o objetivo de disciplinar a criação, a organização e a supressão dos distritos
nos municípios que compõem o Estado do Maranhão. Como se sabe, os
municípios foram erigidos definitivamente à condição de ente federativo
pela Constituição de 1988, no capítulo de que trata a organização político-
administrativa, especificamente no Artigo 18, Parágrafo 4ª que assim
estabelece: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por
lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante
plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação
dos estudos de publicidade, de viabilidade municipal apresentados e
publicados na formada da presente lei, redação dada pela Emenda
Constitucional nº 15 de 1966. Da mesma forma, deve-se estabelecer nos
estados, através de lei própria, a exemplo do que já foi implantado nos
Estados de São Paulo, no Estado do Ceará e em outros mais, as regras para
os municípios criarem os seus distritos, seja de característica urbana ou
rural, com a finalidade de facilitar a sua administração, propiciando uma
análise e uma atuação mais adequada do Poder Público à área em questão.
Gerir o município, através de distritos, possibilita atuar nas partes para
garantir a eficiência administrativa no todo, partindo da perspectiva
geográfica em sua delimitação, a criação do distrito visa também entender
e atuar na dinâmica da localidade dentro da complexidade do município.
Assim como a organização política do país prima pela aproximação, para
se administrar ao dividir o país em Estados e, por conseguinte, em
municípios, a criação de distritos com restrições, quanto à autonomia,
corresponde a uma visão aproximada da localidade para melhorar, avaliar
as necessidades socioeconômicas e estabelecer atividades, considerando a
realidade de recursos disponíveis do município como um todo. Com a
proposta sendo aprovada pretende-se facilitar a administração do município
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considerando, para tanto, uma atuação adequada do Poder Público
garantindo uma eficiência, ou mais eficiência, na gestão municipal. A
presente proposição de Lei é de grande relevância, pois externa a
preocupação desta Casa com o problema de ordem geográfica com fortes
consequências no cotidiano da população, sobretudo, a população mais
desassistida. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À Sanção. Projeto de Lei n.º
117/2017, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam com o estão. Aprovado. À Sanção. Projeto de Lei n.º 118/
2017, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À Sanção. Projeto de Lei n.º 119/
2017, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam como estão Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º
022/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 023/2017, de autoria do Deputado Vinícius Louro. Em
discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À Sanção. Moção n.º 010/2017 foi
retirada a pedido do autor, deputado Othelino Neto. Requerimento à
deliberação do Plenário: Requerimento n.º 503/2017, de autoria do deputado
Professor Marco Aurélio. Urgente Sessão Extraordinária. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Presidente,
eu gostaria de subscrever a Moção do deputado Othelino Neto, foi retirada?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A Moção foi retirada da ordem do Dia a pedido do autor.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Está bom.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento n.º 525/2017, de autoria do deputado
Raimundo Cutrim, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 526/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 524/2017, de autoria do deputado Sérgio Frota,
Mensagem de Pesar. Deferido. Requerimento n.º 527/2017, de autoria da
deputada Valéria Macedo, justificativa de falta. Deferido. Está incluso
para amanhã: Requerimentos n.º 528, 529/2017 de autoria de deputado
Eduardo Braide e Requerimento n.º 531/2017, de autoria da deputada Nina
Melo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso.

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
no acompanham pela TV Assembleia. Nosso mais cordial bom dia e que
Deus seja louvado. Quero cumprimentar, de forma especial, os excedentes
sub judice que estão hoje ocupando a galeria desta Casa, solicitando o
apoio desta Casa. Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez, são
várias vezes que eles estiveram aqui, desde 2015, participando de audiência,
já fizemos duas audiências com os excedentes, com os sub judice, esperando
a sensibilidade do governo do Estado do Maranhão, contando com a

sensibilidade do Estado do Maranhão. Há alguns com problemas de altura,
o que é inadmissível, outros com problemas de idade. E o mais importante
é que em muitos estados da federação a altura já foi alterada nos editais de
concurso, de 1.60m para homem. Para mulher, 1,55m e idade de até 35
anos. Então a problemática que o Maranhão vive, outros estados inclusive
já superam isso. Portanto, conto com a sensibilidade desta Casa e com o
apoio dos deputados desta Casa, e conto com a sensibilidade e apoio do
governador Flávio Dino. Desde o início da luta de vocês, em 2015, muitas
vezes nos reunimos na Litorânea, nos reunimos em vários lugares, em
audiência públicas, meu apoio incondicional a vocês. Continuamos na luta
em defesa dos excedentes e dos sub judice para que vocês sejam nomeados
e possam defender o estado do Maranhão do aumento de criminalidade.
Nós temos observado que existem duas seguranças públicas: a segurança
pública da propaganda e a falta de segurança pública que é da realidade,
pois o maranhense tem convivido todos os dias com a falta de segurança e
com o aumento da criminalidade. Infelizmente esses índices, quando são
camuflados, quando são ludibriados, quando se falseia a verdade, quem
perde é a população que tem medo de sair de casa à noite, que tem receio
de estar inclusive na Litorânea, o cartão postal do estado do Maranhão,
mas foi palco de um assassinato no último domingo. Então, mais uma vez,
o apoio incondicional do deputado Wellington do Curso a vocês, excedentes
do sub judice. Que Deus abençoe vocês! Senhor presidente, eu quero me
reportar ainda à propaganda do governo. O governo do Estado do Maranhão
tem feito propagandas, principalmente depois que teve seu nome
relacionado na delação da Lava Jato, a maior operação de combate à
corrupção neste País, que chegou a citar o nome do governador Flávio
Dino. Não estou dizendo que ele é réu e nem estou dizendo que ele é
investigado ainda. Estou dizendo que ele foi citado na Lava Jato. Depois
disso, ele aumentou a quantidade de propagandas e muitas delas falseando
a verdade. No diário oficial da Assembleia Legislativa de 03 de julho de
2017 foi publicado o Ofício 660, recebido da SEDUC. E esse ofício recebido
da SEDUC faz referência a uma solicitação nossa. E o Governo do Estado
fez propaganda dizendo que construiu 300 escolas, e ele não construiu
300 escolas. O Governo do Estado, de acordo com o ofício, disse que tem
dez escolas do ensino médio sendo construídas, e fala-se também - e é
onde eu quero chegar ao ponto com vocês, com a população e com os
nobres deputados - é que o Governo do Estado fez uma ampla divulgação
que estaria ou que teria reformado 574 escolas ou totalmente reconstruídas.
O que se subentende pela palavra “escolas reformadas”, Deputado Max
Barros? V. Ex.ª que é ex-secretário de infraestrutura, o que se subentende
por 574 escolas totalmente reconstruídas? Reformadas ou reconstruídas?
Senhor Presidente, nós protocolamos no Ministério Público a denúncia de
uma escola do Governo do Estado do Maranhão, Deputado Eduardo
Braide, que já está há dois anos e seis meses à frente da atual gestão e que
não tem como colocar culpa no Governo anterior. Protocolamos no
Ministério Público uma escola do Governo do Estado, onde os alunos
estudam no relento. Fala-se tanto em Escolas Dignas, Escola Digna, Escola
Digna e qual é o significado da palavra “digna”? Por que os alunos da escola
Robson Martins no Maiobão possuem uma escola que não tem instalação
elétrica, que não tem interruptores, que não tem lâmpadas, que não tem
ventiladores. Deputado Edilázio, a sala é tão quente, tão quente, tão quente
que eu cheguei e passei uma tarde lá. Fiquei das 13 até às 16 horas. A sala
é tão quente que os alunos não têm como ficar em sala de aula. Alguns
professores, alguns heróis saem da sala de aula e dão aula no pátio ou
embaixo de uma árvore. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo, é um absurdo.
Senhoras e Senhores, eu preciso pontuar para V. Ex.ªs que eu não sou
contra o Escola Digna, mas escola digna de verdade, escola digna que possa
atender os alunos, não escola digna da propaganda, não escola digna que
esteja em outdoor, uma escola digna que esteja na traseira de ônibus, não
uma escola digna que esteja em outdoors espalhados por todo o Maranhão.
E o Governo do Estado mandou para esta Casa um ofício falando que
havia reformado 114 escolas e está aqui a relação. O Governo do Estado
mandou outra relação dizendo que reformou 464 escolas. Senhoras e
Senhores, jornalistas, é um absurdo. Não tem 574 escolas reformadas, não
tem 574 escolas reformadas , não tem 574 escolas reformadas, dois
absurdos, primeiro, das duas relações que vieram para esta Casa, 40 escolas
estão duplicadas. 40 escolas estão na mesma relação, 40 escolas estão na
relação de 464 e 40 escolas estão em uma relação de 124, ou seja, não são
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574 escolas, vamos abater escolas que estão nas duas relações, um. Dois;
escolas como a escola Robson Martins, esta aqui a URE de São Luís, o
município é Paço do Lumiar, a escola professor Robson Campos Martins,
na Rua 7, quadra 50 avenida 8, conjunto Maiobão, sofreu duas intervenções,
em 2016, duas intervenções, em 2016. E essa situação de escola sofrer
intervenção! Essa é uma escola que sofreu reforma! Essa é uma escola que
o governo diz que a escola reformada ou totalmente reconstruída! Senhoras
e senhores, isso não é grave, é gravíssimo, depois que o governador Flávio
Dino teve ciência que o seu nome estava na delação da Lava Jato, a maior
operação de corrupção deste país, o governador Flávio Dino intensificou
as propagandas, crime de improbidade administrativa, crime de
responsabilidade, uma secretaria de comunicação que teve um aumento de
2016 para 2017. E aumentado para que, senhoras e senhores? Para fazer
propaganda? Para potencializar campanhas de deputados estaduais,
deputados federais? Secretários? Qual o motivo, senhoras e senhores? E
eu não estou sendo leviano, eu estou mostrando fatos, fotos, argumentos
e um ofício recebido por esta Casa. A Assembleia Legislativa, inclusive já
publicou, já consta nos Anais da Casa. Atenção, Ministério Público, um
ofício publicado na Assembleia Legislativa, que vai de encontro a
propaganda do Governo, o próprio ofício publicado no Diário Oficial da
Assembleia desmente a propaganda do Governo. Se não é improbidade
administrativa, se não é crime de responsabilidade, então eu não sei mais
do que se trata. E mais ainda, as informações que também vieram e já estão
publicadas no Diário oficial da Assembleia, também são inverídicas, estão
falseando a verdade. Eu vou repetir, não sou contra escola digna. Pelo
contrário, eu sou a favor de que o aluno tenha uma escola digna e quem está
falando isso, é um deputado que estudou em escola pública, que conhece
essa realidade, desenvolvemos um projeto denominado ‘De olho nas
escolas’. Temos fiscalizado escolas públicas, municipais e estaduais. E
não estamos ficando somente no discurso da tribuna, estamos protocolando
as denúncias no Ministério Público. Assim como fizemos em Paraibano,
nós identificamos escolas abandonadas, estavam construindo uma quadra
dentro de uma escola abandonada e o Ministério Público foi acionado e o
Ministério Público já ajuizou uma Ação Civil Pública. Deputado Sérgio
Vieira, fomos à audiência em Açailândia e fomos provocados por professores
e alunos, deputado Eduardo Braide, do nada. Fomos provocados por
alunos para que fizéssemos uma fiscalização em uma escola que está há
um ano fazendo reforma. Eu e o deputado Eduardo Braide fomos até a
escola e constatamos in loco a mentira, falseando a verdade. Deputado
Edilázio Júnior, nós fomos pessoalmente e constatamos o engodo,
constatamos a propaganda enganosa. Eu e o deputado Eduardo Braide
constatamos que a escola estava sendo reformada há um ano e que os
alunos estavam sendo prejudicados. Deputado Edilázio, quero a sua
compreensão que estou falando de escola digna, mas tenho mais dois
outros assuntos e vou entrar no segundo assunto. Esse primeiro assunto já
foi iniciado pelo deputado Eduardo Braide na manhã de hoje. O governo
durante a campanha disse que não ia privatizar a CAEMA, mas o Governo,
deputado Eduardo Braide, está gastando R$ 08 milhões, dividindo com o
BNDES, uma consulta, uma pesquisa, pagando para um relatório de
viabilidade técnica. Ora, ora, ora! Como? Se eu não vou privatizar a
CAEMA, por que vou gastar R$ 8 milhões fazendo um estudo técnico?
Era muito melhor pegar os R$ 8 milhões e investir na CAEMA. Pegar os
R$ 8 milhões e nomear os aprovados da CAEMA que estão lutando para
serem nomeados: cheio de contratação temporária, cheio de contratações
precárias. Deputado Eduardo Braide, o Pregão Eletrônico n.º 16/2017 é
bem tácito, é bem claro, estão fazendo um relatório, um estudo, e o governo
do estado vai pagar. Se não é para privatizar, por que estão pagando,
gastando e torrando R$ 8 milhões? Vou dar exemplo, se o cidadão vai
financiar um veículo e ele precisa fazer uma pesquisa de um cadastro, por
exemplo, de R$ 500,00, eu pergunto: se o cidadão não vai financiar o carro
por que ele paga R$ 500,00 para fazer estudo de cadastro? Não tem lógica,
não tem lógica. Governo do Estado do Maranhão, o deputado Wellington
é contra a privatização da CAEMA e vou lutar com todas as minhas forças
contra a privatização da CAEMA. Já fizemos reuniões com funcionários,
com Sindicatos e vamos para a rua. Nós não vamos permitir que a CAEMA
seja privatizada. E mais ainda, a CAEMA precisa sim é ser revitalizada,
precisa sim é de investimentos para que ela possa suprir as necessidades
dos maranhenses, que V. Ex.ª prometeu durante a campanha que na sua

gestão teria água para todos. Senhoras e senhores, terceiro assunto.
Deputado César Pires, deputado Max Barros, deputado Edilázio, hoje
acordamos com uma operação da Polícia Federal no Maranhão novamente.
É a terceira operação da Polícia Federal no estado do Maranhão, próximo
ao governo do estado do Maranhão, no governo do estado do Maranhão.
Gilberto Leda, a primeira operação da Polícia Federal foi no sistema
penitenciário, operação da Polícia Federal no governo Flávio Dino. Segunda
operação foi na saúde do estado do Maranhão, detectando o desvio de
mais de 240 milhões de reais, 18 milhões sacados na boca do caixa. E agora,
mais uma operação da Polícia Federal da possibilidade da corrupção próximo
ao governo Flávio Dino ou no governo Flávio Dino. Terceira operação da
Polícia Federal, deputado Edilázio, terceira operação da Polícia Federal na
gestão do governador Flávio Dino. Temos feito denúncia nesta Casa de
forma responsável, com as informações e dados da Polícia Federal.
Deputado Eduardo Braide, é a terceira operação da Polícia Federal no
governo Flávio Dino. Primeiro o sistema de segurança. Segundo na saúde
com quase 240 milhões de reais, 18 milhões de reais sacados no caixa,
inclusive estamos coletando assinatura para CPI da Saúde, continuamos
firmes no propósito de investigar, de instaurar uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para averiguar, para investigar os desvios de recursos na
saúde no estado do Maranhão. Deputado Eduardo Braide, e hoje a terceira
operação deflagrada na EMAP, terceira operação da Polícia Federal no
governo Flávio Dino. Esperamos que seja esclarecido para a sociedade e
esperamos que os deputados da base governista também assinem a CPI da
Saúde, como assinaram a CPI de Saúde de 2015, idealizada e iniciada pelo
deputado Levi Pontes e pelo deputado Rafael Leitoa, que coletaram 29
assinaturas, pois até agora temos três assinaturas, dos deputados Eduardo
Braide e Max Barros e a promessa de assinatura do deputado Bira do
Pindaré, deputada Andréa Murad e deputado Sousa Neto. Solicito a
compreensão dos demais deputados acerca da necessidade de se
investigarem os desvios de recurso público na saúde no estado do Maranhão.
Para finalizar, senhor presidente, pelo tempo que me resta, deputado
Eduardo Braide, V. Ex.ª sabia que, só em 2017, já tivemos 2.439 veículos
leiloados no estado do Maranhão? Deputado Max Barros, só em 2017,
são 2.439 veículos leiloados no estado do Maranhão. Deputado Eduardo
Braide, apenas 188 conseguiram recuperar os seus veículos, ou seja,
jornalista Gilberto Leda, 2.400 veículos já foram leiloados em 2017. Somente
188 pessoas recuperaram os seus veículos. São pais de famílias que não
conseguiram ainda pagar o IPVA e tem o seu IPVA como motivo de
recolhimento do veículo. Senhoras e senhores, tramita nesta Casa um
projeto nosso de IPVA, que impede a retenção do veículo por conta do
IPVA atrasado. Não sou eu que estou dizendo isso. A Constituição proíbe
e já existe um posicionamento do STF sobre isso. Inclusive tivemos um
parlamentar que teve o carro apreendido. Então é uma problemática de
todo o Estado do Maranhão que precisa ser resolvida pelo Governo do
Estado e estamos concluindo os levantamentos dos leiloes realizados pela
VIP leilões e estaremos trazendo esses números, informações a esta Casa,
para que nós possamos nos debruçar sobre o tema e compreender o que
está acontecendo e o mais importante em defesa da população e em defesa
do Maranhão. Senhoras e senhores, os quatro pronunciamento que fiz na
manhã de hoje com relação à propaganda enganosa da Escola Digna, com
relação à privatização da CAEMA, com relação à terceira investigação da
Polícia Federal no governo Flávio Dino e sobre os leilões realizados no
Estado do Maranhão, que é um número altíssimo, exorbitante. De dois mil
e quatrocentos e trinta e nove veículos levados a leilão, Deputado Eduardo
Braide, somente 188 foram recuperados pelos seus donos. Tem alguma
coisa errada. Estamos debruçando o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso
estudo para que possamos trazer para a tribuna desta Casa e também levar
ao conhecimento do Ministério Público, para que possa averiguar, investigar
e acompanhar o que está acontecendo no Estado do Maranhão. Era o que
tinha para o momento, que Deus abençoe a todos, mais uma vez que Deus
possa abençoar todos vocês.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Deputado
Wellington, um aparte, por favor?
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Temos

tempo ainda e temos 7 minutos e com todo o prazer é o tempo que eu
recupero a garganta.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) -
Deputado Wellington, mais uma vez, deputado, eu parabenizo V. Ex.ª pelo
discurso objetivo, discurso claro, pontuando os fatos, fatos importantes
que nós estamos nos deparando no Maranhão. Mas uma questão que V.
Ex.ª falou e que chama muito a minha atenção e que nós já discutimos
algumas vezes na Assembleia, que é a questão dessa propaganda enganosa
do Governo do Estado. Todos nós sabemos que essas 500 reformas, essas
300 novas escolas é uma falácia, e nós sabemos baseados em documentos
formais, protocolados aqui nesta Casa que nós analisamos, batemos com
a propaganda e não se encontra ali nenhum vestígio de realidade naquilo
que está ali. Ou seja, os números oficiais protocolados aqui, que V. Ex.ª até
falou que pode ser um motivo de uma improbidade administrativa, porque
se fala uma coisa na propaganda, utiliza-se recurso público para fazer a
propaganda e a realidade dos fatos é diferente. Então, analisando essas
informações que até foi um requerimento de V. Ex.ª que solicitou essas
informações do secretário de Educação e fazendo uma análise minuciosa
na época, menos de um mês atrás, nós vimos que, de fato, das 300 escolas
que dizem que construíram no Maranhão, apenas 8 escolas foram entregues,
8 escolas e dessa 8 escolas que foram entregues, deputado Wellington,
grande parte foi finalizada, foi acabada porque essas escolas já estavam
sendo construídas desde o governo passado. Então, nós precisamos saber
dos fatos, nós precisamos saber da realidade, nós precisamos saber o que
está realmente acontecendo, porque isso que está aí na propaganda política
não condiz com a realidade. E, claro, vamos acionar o Ministério Público,
vamos acionar os órgãos federais que possam acabar com essa farsa do
Governo Estadual, para que a população se liberte de uma vez por todas
e que tenha a realidade dos fatos. Meus parabéns, mais uma vez, deputado.
Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Adriano, nós não somos contra a reforma de escolas, a construção
de escolas, só queremos que seja passado para a sociedade a verdade. E eu
vou fazer um adendo, Deputado Eduardo Braide, nós estamos vendo dois
anos antes, Deputado Eduardo Braide, escutem o que eu vou falar agora,
uma repetição do que aconteceu na campanha para prefeito em São Luís.
Nós precisamos ficar atentos, onde foi inclusive utilizado dinheiro público,
recurso público para financiar emissora de TV, programa de TV, radialistas,
jornalistas para denegrir a imagem de outras pessoas, cometendo crime
para denegrir, para falsear a verdade, inclusive, Deputado Eduardo Braide,
é muito mais grave, tem funcionários desta Casa e funcionários fantasmas,
que eu não quero crer, mas no momento oportuno, estarei me pronunciando
a respeito e utilizando os meios cabíveis, acionando a Justiça. Porque
quem acha que passou despercebido, pode ter certeza que não passou
despercebido ainda. Deputado Eduardo Braide com o aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Deputado Wellington, quero parabenizar o discurso de V. Exa. E em relação
ao tema que V. Exa tocou aí, que é a questão da possível privatização da
CAEMA. Amanhã esta Casa terá a oportunidade de forma muito
transparente cumprir o seu papel enquanto Casa fiscalizadora do Poder
Executivo e autorizar o Requerimento, que tem um pedido de informações
ao Exmo. Senhor Governador do Estado, para que ele diga realmente qual
é a intenção do Governo do Estado em relação à CAEMA. Eu disse há
pouco no meu pronunciamento sem fazer juízo de mérito sobre a questão
da privatização ou não, que isso deve ser discutido em momento oportuno,
mas principalmente e nesse momento preliminar onde já foi contratado
um estudo pago com recursos públicos através do BNDES e o item 5.2 é
muito claro, do Edital de Licitação, quando fala que o Estado poderá
ressarcir o BNDES. Informações que nós temos é que o Governo do
Estado ao assinar o contrato, não sei se já foi assinado ou está em vias de
assinar, vai custear parte desse estudo. E a pergunta que fica, como foi dito
por V. Exa: se não vai privatizar, por que está gastando dinheiro para
contratar estudo para ver se privatiza ou não? É a primeira pergunta que
fica. Segundo, e se essa é a decisão, e não vai privatizar, por que não pega
esse recurso e investe na própria companhia para poder melhorar os

serviços de abastecimento? Mas para finalizar, dizer que amanhã esta
Casa de forma muito tranquila, eu acho, não vejo por que não autorizar
esse Requerimento de Informações para que o governador do Estado possa
dizer claramente se a intenção do Governo do Estado é realizar a privatização,
ou não, da CAEMA. Até porque isso é respeito, em primeiro lugar, aos
trabalhadores da Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do
Maranhão. E acaba de chegar aqui às minhas mãos, por isso que estava
aguardado para fazer esta intervenção a V. Exa, o documento oficial do
BNDES quando foi julgado agora, inclusive o recurso da empresa que
ganhou a licitação, no valor de R$ 8,5 milhões e o documento é muito claro
quando estabelece aqui que o objeto da contratação, deputado Wellington
do Curso, está previsto e diz o seguinte... e isso foi na ata de julgamento do
recurso do Pregão Eletrônico 16/2017. Pregão na forma eletrônica, preste
bem atenção deputado Wellington do Curso, para a contratação de
prestação de serviços técnicos especializados necessários à execução do
processo de desestatização. Vou repetir, execução do processo de
desestatização dos serviços de saneamento básico no Estado do Maranhão
e a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Portanto não
deixa dúvidas, o próprio edital de licitação, o objeto da contratação e cabe
agora ao governador do Estado prestar os esclarecimentos a esta Casa e
principalmente aos trabalhadores dessa empresa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Eduardo Braide, muito obrigado pelo aparte. Mas não só a
resposta do governo do estado, mas inclusive já ratificando o nosso
posicionamento, aqueles R$ 8,5 milhões vão ser destinados para a CAEMA,
a contratação dos aprovados no último concurso e, o mais importante, é o
nosso posicionamento. Nós somos contra a privatização e vamos nos
posicionar em todas as oportunidades que tivermos e vamos lutar para
que a CAEMA não seja privatizada e sim para que ela seja melhor
administrada, para que ela seja revitalizada, para que ela tenha investimento
e possa suprir as necessidades dos maranhenses. Senhor presidente, é o
que tinha para o momento. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o estado do Maranhão e que abençoe suas autoridades. Deus inclusive nos
diz que precisamos orar pelas autoridades para que elas tenham
discernimento, tenham sabedoria e saibam principalmente administrar o
erário público, o dinheiro público, pois tudo o que estão fazendo nada
mais do que obrigação, não é favor, não tem ninguém bonzinho, não estão
dando presente, nada mais é do que obrigação. Fomos e o Executivo
também foi eleito para administrar, para gerir o dinheiro público, então não
é favor nenhum, nada mais do que obrigação. Que Deus seja louvado, que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Mais
uma vez na luta em defesa dos excedentes do sub judice. Que Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado César Pires pela liderança do PEN, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria, imprensa,
senhores, meus pares. Presidente, pela quarta vez consecutiva, eu dou
entrada em uma proposta de emenda constitucional que trata sobre a
emenda impositiva. Eu confesso a V. Ex.ª que vejo deputados, que já
tiveram assento nesta Casa, hoje em outra esfera, na esfera federal, mas
que em determinados momentos defenderam também a emenda impositiva
aqui nesta Casa, pois, ainda que na oposição ao governo federal, recebem
as suas emendas. Estivemos agora, deputado Wellington, em uma reunião
da UNALE na qual os governadores do Piauí, de São Paulo, de Goiás e do
Paraná afirmaram que aqueles estados também pagam emenda a todos os
deputados, independentemente da sua bandeira política. Ainda neste ano,
tive a felicidade de contar com 15 das 14 assinaturas necessárias, bastaram
três dias para que dois retirassem as assinaturas. O que nós estamos
propondo aqui é simples, é simplesmente fazer prevalecer o que um dia o
governador disse nesta tribuna, no ato republicano do seu governo, que no
caso da Assembleia Legislativa, ao menos até onde eu sei, passou longe.
Os ensinamentos aqui colocados no seu discurso de posse e de reabertura
dos trabalhos desta Casa, que também diziam que ia haver isonomia em
relação aos meus pares, também não acontece. As 17 assinaturas que
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existem hoje aqui, tenho certeza de que lá muitos deles serão forçados a
retirá-las até o início da nova área legislativa, a partir do dia 1º de agosto,
mas deixo aqui uma memória dita recentemente pelo deputado federal
Rubens Junior que debitava nos ombros do Cunha, do Eduardo Cunha
pelo menos um legado importante que ele deixou para aquele Parlamento,
que era justamente ter aprovado a emenda impositiva para os deputados
federais. Se vale para um deputado que é de situação ao governo, de
oposição outrora ao governo federal, por que não vale também para nós
que essa memória seja também sedimentada aqui nessa Casa. O que nós
estamos propondo é simples: é o respeito ao direito parlamentar de também
ter suas emendas cumpridas, porque aprovada por leis elas são. É lamentável
que São Paulo dê exemplo, que o governo federal dê exemplo, que o Piauí
vizinho aqui do lado dê exemplo e o Maranhão recusa a defender a tão
propalada ação de liberdade de expressão e da situação republicana.
Republicana não sei, mas coativa eu tenho certeza que será, porque assim
como tiraram da vez passada em que eu dormi com 19 e acordei com 9,
dormir com 15 e acordei com 13, a expectativa que eu tenho é que essas
assinaturas aqui prevaleçam e que os deputados não se acovardem, não se
limitem a atos apenas de um processo de pressão e não de convicção
daquilo que estão fazendo. Ceder as suas convicções é negar a sua própria
história, é mostrar que as suas memórias, que o seu raciocínio é muito mais
abdominal do que um raciocínio cerebral, que tenho já dito muitas vezes
nesta Casa. Eu espero que seja longeva essa iniciativa aqui, que as caladas
da noite do dia ou as pressões pelas emendas seja maiores do que a
iniciativa de perpetrar aqui o desejo de todos nós de termos as nossas
emendas garantidas e independentemente de quem quer que seja governo
ou governador. E alerto a algo mais, se nós não aprovarmos agora, ano que
vem de nada valerá, porque só servirá para o próximo governo, porque o
que tem que servir é agora, justamente durante o processo e campanha
nossos do ano que vem. Eu não vejo por que o governador negue as suas
palavras desse púlpito, negue suas convicções desse púlpito, negue os
seus dizeres publicizados no Maranhão todo de forma linear. E quero
também, Deputado Humberto, que V. Ex.ª passe, Deputado Othelino a
nossa querida Mesa, também passe as memórias dessa Casa como deixaram
implantado neste parlamento a emenda impositiva. A minha parte eu fiz,
colhi as assinaturas. Eu tive a humildade de ver negado àquilo que assinaram
sem que o um dia reverbera-se aqui qualquer nome e assim continuarei a
fazer. Mas eu não quero que esses nomes agora que nós vamos distribuir
para imprensa, um dia também seja negado, negando, portanto, a sua
própria assinatura. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Rafael Leitoa, pela liderança do bloco por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente Deputado Zé Inácio, galeria, senhoras
e senhores deputados, imprensa. Senhor Presidente, eu venho hoje a esta
tribuna com muita satisfação colocar que no dia próximo dia 26 de julho,
portanto, faço logo este pronunciamento, pois estaremos de recesso, e
colocar para a cidade de Timon mais uma visita do Governador Flávio
Dino, na cidade de Timon, desta vez inaugurando um equipamento
importante para a nossa cidade, pois se trata de uma escola de ensino
médio no bairro Novo Tempo, obra esta que serviu de palanque eleitoral,
em 2014, um candidato a deputado colocou uma placa de obra, fotografou
e ali disse que iria ser uma escola e a escola passou por muitos problemas,
e é de construção, houve a paralisação, houve o reinício e com muito
trabalho e determinação, no dia 26 de julho, essa escola será entregue em
definitivo para a cidade de Timon, onde é um bairro que tem mais de duas
mil casas e, consequentemente, em média de 6 a 7 mil pessoas, hoje já tem
uma escola municipal, agora vai funcionar uma escola estadual e o
governador no dia 26 de julho vai entregar esta escola que será o Centro de
Ensino Robson Parente, homenagem feita a esse ilustre timonense, que é o
nosso amigo saudoso Robson Parente, ex-diretor do Instituto Previdência
do Município, e que recebe essa homenagem nossa e também do Governo
do Estado e, com certeza, onde ele estiver estará feliz porque é uma escola
importante, um equipamento muito importante, uma escola do ensino
médio, e também e o governador vai visitar as obras de recuperação do

CAIC, tema que já coloquei aqui nesta tribuna, e que vai acompanhar a
execução das obras que já iniciaram e que será a sede definitiva da Escola
Militar Tiradentes 5, estamos trabalhando para que nessa data a medida
provisória já tenha sido editada pelo governador para que a gente possa ali
também ter a sua legalidade resolvida no ponto de vista legal e jurídico com
todos os cargos que é necessário a escola militar funcionar. Então, senhor
presidente, queria fazer este comunicado a toda a cidade de Timon que, no
próximo dia 26 de julho, às 15h, o governador Flávio Dino entregará a
Escola de Ensino Médio do bairro Novo Tempo, mais um equipamento
público importante para a nossa cidade e também visitará as obras de
recuperação do CAIC, e aqui já fica de já o convite a todas as lideranças e
comunidades e à sociedade, à família do nosso amigo Robson Parente, aos
amigos também, para que a gente faça lá também, uma bela homenagem a
esse grande timonense, que foi o nosso amigo, o nosso companheiro Robson
Parente. Senhor Presidente, era esta a informação que eu gostaria de dar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Júnior Verde, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Exmo. Senhor Presidente em exercício Deputado Zé Inácio, em
nome de quem eu quero saudar aqui os nobres deputados presentes, ainda
na sessão, cumprimentando também a imprensa, a todos que nos
acompanham em todo o Estado no Maranhão e, de forma muito especial,
cumprimentar aqui todos os sub judice, guerreiros, homens e mulheres
valorosos, honrados, determinados que têm o nosso apreço, a nossa
dedicação, nós ficamos muito felizes em recebê-los hoje, nesta galeria, e
externamos esta nossa honra, a nossa felicidade em saber que nós temos,
senhoras e senhores, homens e mulheres que querem servir esse Estado e
que tem feito um trabalho diferenciado em termos de buscar os seus
direitos, essa interação, essa vontade, essa vocação em servir esse Estado,
tem feito um trabalho, que é de louvar, que é de realmente nós nos rendermos
em honrarias por conta daquilo que acreditamos, que o papel de um servidor
público é, acima de tudo, como o próprio termo expressa é servir e vocês
já servem a este Estado quando realizam, por exemplo, doações de sangue.
Vocês já deram o sangue por este Estado. E isso não é só metafórico não,
senhor Presidente, é no sentido real. Fizeram campanhas de doação de
sangue. Também várias ações sociais que foram realizadas e recentemente
eu tive a oportunidade e o prazer de participar, no final de semana, de uma
feijoada beneficente de arrecadação de alimentos, arrecadaram toneladas
de alimentos que inclusive quando forem entregar quero também dar, além
da contribuição que demos para a feijoada, queremos dar a contribuição
também em alimentos para a entidade que V. Exas escolheram para beneficiar.
Um evento que realmente deve ser louvado aqui que demonstra, e quero
deixar esse recado aqui para o governo, que não tenho dúvida aqui que este
pronunciamento vai chegar até ao nosso governador, demonstra a
sensibilidade, o engajamento, a vocação em servir e isso por si só já
garantiria a convocação de todos os sub judice porque teríamos ingressando
na Polícia Militar homens e mulheres valorosos, que já demonstram a sua
capacidade em servir e vão servir bem à segurança pública deste Estado.
Então quero aqui externar nesta tribuna, nesta oportunidade, não só nossa
participação naquele grande evento, nessa iniciativa como também em
outras iniciativas que já fizemos aqui nesta Casa de apoio aos sub judice.
E vamos até o final. Quando digo até o final, eu tenho uma frase que é uma
frase que não é nossa, mas quero aqui só expressá-la, que eu digo que no
final tudo dá certo, quando a gente fala em ir até o final. No final tudo dá
certo. Se não deu certo é porque ainda não teve fim. Prova disso é que
estamos aqui, mais uma vez, solicitando aqui e os colegas que nos
antecederam fizeram aqui a referência, a participação de V. Exas na galeria
e isso tudo reforça, todos os deputados que estão aqui com esse mesmo
espírito, com a vocação, com a vontade de querer ajudar. Todos nós estamos
unidos. O Legislativo, se fosse atribuição do Legislativo nós já teríamos
assinado a convocação de todos os sub judice e de forma muito especial até
seria um momento, para nós, um momento muito importante. Mas é
atribuição do Poder Executivo e nesse sentido estamos cumprindo o nosso
papel, que é de mediar essa condição de poder realmente partir para
convocação através de iniciativas como Audiências Públicas. Nós já temos
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um histórico, desde 2015 pela convocação dos policiais militares, do
concurso, que eram excedentes do concurso e desde 2015, desde o início
do nosso mandato temos consolidado um trabalho dedicado realmente às
convocações, porque entendemos que a segurança pública precisa de mais
contingente, precisa de mais servidores. Prova disso, o governador chamou
mil e pouco, depois chamou mais mil e pouco, enfim, ao longo desses anos
temos mais de dois mil convocados. E queremos continuar, porque todos
os anos nós sabemos que tem aposentados, pessoas que desistem da
atividade, passam em outros concursos e nós precisamos continuar com
um quadro adequado para reforçar a segurança pública. O que estamos
vivendo hoje, em termos de violência, é muito por consequência da falta
realmente de contingente que ao longo dos anos, infelizmente, nós deixamos
de ter em função da não realização de concurso, da não convocação, da não
chamada dos sub judice, enfim, de várias situações. Então senhoras e
senhores, mais uma vez estamos direcionando o nosso olhar, os nossos
esforços nesta tribuna para solicitar ao governo do Estado que faça a
convocação de todos os sub judice que hoje dá em torno de aproximadamente
1.000 sub judice, se formos analisar aqueles que já passaram em outros
concursos, enfim, realmente não têm as condicionantes para poder assumir
as suas vagas. Mas no apanhado atual seria em torno de quase 1.000 sub
judice, o que significaria um reforço grande para a segurança pública. Nós
fizemos, naquela última audiência realizada nesta Casa, e solicitamos,
inclusive temos aqui uma proposição direcionando o nosso esforço para o
governo, para que o próprio secretário de Segurança, junto com outros
secretários, pudesse realmente ter a nossa indicação, pudesse interagir e
chegar a um denominador comum, chegar a um resultado. Foi uma solicitação
e claro uma iniciativa do próprio secretário de Segurança que participou da
última audiência. Nós tivemos outra audiência após aquela e conversamos
com ele que já teve um primeiro momento com os secretários da
Administração e também da Procuradoria Geral do Estado no sentido de
poder encontrar uma alternativa. E dia 27, além desse esforço que o secretário
está fazendo, já está marcada a agenda com o nosso governador. Eu estarei
com ele, está na minha agenda já para que nós possamos discutir com o
próprio governador, falar, fazer esse histórico para ele, falar do que vocês
têm feito realmente em prol dessa convocação. Eu não tenho dúvida de que
ele, como sensível que é, vai poder fazer uma reflexão e vai consultar as
questões administrativas e de ordem financeira e vai proceder à convocação
de todos os sub judice. Eu tenho esperança como V. Ex.ªs também têm, e
essa esperança se faz com trabalho, não apenas do esperar, mas do fazer
para que realmente ela aconteça. Nós temos feito todo esforço direcionado
com indicações, com requerimentos, com reuniões, como já estivemos
com o próprio procurador geral deste Estado. Vamos ter também com a
secretária Lílian, com todos os secretários do Estado, no sentido de poder
realmente fazer com que isso aconteça e seja real. E aqui eu quero, senhor
presidente, mais uma vez solicitar desta Casa o apoio que nós já estamos
manifestando ao longo das nossas sessões, solicitando a convocação dos
sub judice para que nós possamos reforçar a segurança e dar tranquilidade
ao povo do nosso estado. Então fica aqui essa nossa solicitação, claro, com
o nosso apoio integral. Então mais uma vez nós solicitamos ao governo do
Estado, ao nosso governador, que ele possa realmente avaliar e possa dar
uma resposta positiva àqueles que esperam, mas que lutam não só
esperando que aconteça. Claro é um fato que eu coloquei primordialmente,
eu falei isso na nossa feijoada quando disse que, se tivesse um critério para
avaliar o ingresso no serviço público, esse deveria ser um porque, quando
vocês realizaram todas as ações sociais que realizaram, isso já demonstra
a capacidade em servir este Estado. Então é um fator que deve ser levado
em consideração. É claro, em que pese a academia, porque nós temos que
treinar, temos que nos preparar o combate, mas, em que pese todos os
fatores, esse para mim é determinante. Então parabéns a todos aqui hoje
nesta sessão participando Transmitam a todos sub judice, a todos eles,
que nós continuaremos firmes nessa luta até o final que terá um resultado
positivo, que é o certo e que Deus vai abençoar, vai sensibilizar o nosso
governador e as nossas autoridades. Muito obrigado pelo apoio de vocês.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Por não haver mais quórum regimental, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Braide.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz, Humberto Coutinho,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes
os Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Léo
Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto e Zé Inácio. O
Presidente Deputado Humberto Coutinho declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Raimundo Cutrim, Fábio
Braga, Júnior Verde, Roberto Costa, Wellington do Curso, Othelino Neto
e Sérgio Frota. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que a inscrição do Deputado Doutor
Levi Ponte ficou transferida para a próxima Sessão e na sequência, declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando o Projeto de Lei Complementar nº 004/
2017 e o Projeto de Lei nº 172/2017, ambos de autoria do Ministério
Público do Maranhão, suspendendo os trabalhos para que as Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho; Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da CCJC, Deputado Doutor Levi Pontes, informou que os Projetos foram
aprovados nas Comissões. Assim, o Presidente da Mesa submeteu à
deliberação do Plenário, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
o Projeto de Lei Complementar nº 004/2017, que altera a Lei Complementar
nº 13, de 25 de outubro de 1991 e o Projeto de Lei nº 172/2017, que cria
Cargo de Apoio Técnico - Administrativo do Ministério Público do Estado
do Maranhão alterando o Anexo ll da Lei Estadual nº 8.077/2004, sendo os
dois projetos aprovados e encaminhados à Sanção Governamental. Em
seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 511/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelo Deputado Stênio Rezende,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações à população do Município de Carolina, pela passagem de
seu aniversário comemorado no mês de julho; 512, 513 e 514/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que sejam registrados
nos Anais desta Casa Votos de Congratulações à população dos Municípios
de Viana, Brejo e Turiaçu, pela passagem de seus aniversários comemorados
no mês de julho; 517/2017, ainda de autoria do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que sejam votados em regime de urgência, em Sessão
Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei
nºs 028, 034, 035, 115 e 153/2017, todos de sua autoria. Foram também
aprovados os Requerimentos nºs: 516/2017, do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando que seja discutido e votado, em regime de urgência,
em uma sessão extraordinária o Projeto de Lei nº 093/2017, de sua autoria;
522/2017, de autoria do Deputado César Pires, para que seja votado em
regime de urgência, em Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 165/2017,
de sua autoria e o Requerimento nº 523/2017, de autoria do Deputado
Othelino Neto, solicitando que seja discutido e votado, em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, a Moção nº 010/2017, de sua
autoria. O Requerimento nº 503/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, ficou transferido para a próxima Sessão, devido à ausência
do autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
nºs: 515/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
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seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 05 de julho
do corrente ano, para tratar de assuntos referentes à Frente Parlamentar da
Micro e Pequena Empresa; 518/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo, solicitando que sejam justificadas suas ausências nas Sessões
Plenárias entre os dias 10 e 14 de julho do corrente ano, quando esteve em
Brasília, participando de audiência com o Ministro do Meio Ambiente,
Deputado Federal Sarney Filho e 512/2017, de autoria do Deputado
Othelino Neto, enviando Mensagem de Pesar à família do Senhor
Boaventura Nery de Oliveira Neto, falecido no dia 07 de julho. Na forma
do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária e Medida Provisória nº 236/2017, de autoria do
Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 523/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide e 524/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota.  No
primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No
tempo reservado aos Blocos e Partidos, ouviu-se o Deputado Doutor Levi
Pontes falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente
Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 12 de julho de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 11
DIAS DO MÊS DE JULHO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI  PONTES – PRESIDENTE, em exercício
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 215/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

155/2017 – DISPÕE sobre incentivo a doação de sangue no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos  do voto

do Relator.
PARECER Nº 231/2017 – Emitido à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 236/2017  – (MENSAGEM  GOV. Nº 045/2017) – ANISTIA débitos
originários de créditos tributários decorrentes de penalidades pecuniárias
por descumprimento de obrigações acessórias, na forma que indica;
ACRESCENTA dispositivo à Lei nº 7.799/2002 para reduzir valor de
multa acessória aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte,
enquadradas no regime de apuração do simples nacional.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputada  FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora.
PARECER Nº 233/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

140/2017 – DISPÕE sobre a divulgação dos direitos das pessoas com
neoplasia maligna – câncer – pelos órgãos públicos do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 234/2017 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

162/2017 – INCLUI no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão o dia 2 de junho como o Dia da Comunidade Italiana no
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE

RELATORIA: Deputado  LEVI   PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 236/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

167/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Folclórica e
Cultural Bumba Meu Boi do Tibiri, com sede e foro na cidade de São Luís.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 238/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

170/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores Amigos de Amapá do Maranhão, no Município de Amapá do
Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 239/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

169/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores Povoado Zé Filipe, no Município de Bequimão-Ma.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 240/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

171/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Educacional e
Assistencial Nossa Senhora Aparecida, com sede e foro no Município de
São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de Julho de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 236, DE 19 DE JUNHO DE 2017)
LEI Nº 10.633  DE 12 DE  JULHO DE 2017

Anistia débitos originários de créditos tributários
decorrentes de penalidades pecuniárias por
descumprimento de obrigações acessórias, na forma
que indica; acrescenta dispositivo à Lei                      nº.
7.799/2002 para reduzir valor de multa acessória
aplicável às microempresas e empresas de pequeno
porte, enquadradas no regime de apuração do
SIMPLES Nacional.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 236, de 19 de junho de 2017,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida anistia parcial aos contribuintes que possuam
débitos originários de créditos tributários decorrentes de penalidades
pecuniárias por descumprimento de obrigações acessórias, nos termos
desta Lei.

§ 1º A anistia alcança as penalidades relativas a deixar de enviar no
prazo regulamentar ou enviar em desacordo com a legislação, arquivos
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digitais de que trata o § 3º do art. 80 da Lei nº. 7.799, de 19 de dezembro de
2002.

§ 2º Os arquivos digitais a que alude o § 1º são somente aqueles
referentes aos fatos geradores do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS ocorridos no
período de janeiro de 2016 a março de 2017.

§ 3º A anistia será no percentual equivalente de modo que o valor
da multa resulte no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por infração.

Art. 2º A anistia outorgada por esta Lei não confere ao sujeito
passivo  qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias
já pagas sem o benefício.

Art. 3º Fica acrescentado o § 6º ao art. 80 da Lei nº. 7.799, de 19 de
dezembro de 2002, com a seguinte redação:

Art. 80 (...)
(...)
§ 6º Para os arquivos digitais contendo informações de
microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas no
regime de apuração do SIMPLES Nacional, o valor da multa a
que se refere a alínea “i” do inciso IX deste artigo será de R$
300,00 (trezentos reais) por infração”.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2017.

Deputado HUMBERTO COUTINHO
Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 453/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 387/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 25 de maio do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 03, 04,

05,20 e 24 do deputado Stenio Resende, tendo em vista o mesmo encontrar-
se em viagem representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 566/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 509/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 10 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária pelo período de
26 de junho a 03 de julho do deputado Fábio Macêdo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 11 de
julho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 567/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 515/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 04 de julho do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia; 05 de

julho, do deputado Adriano Sarney tendo em vista o mesmo encontrar-se
tratando de assunto referente à Frente Parlamentar da Micro e Pequena
Empresa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 12 de
julho de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2996/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a inexigibilidade de licitação
respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e
autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com o
profissional, o Sr. Marcos Antônio Barroso Soares, para realização do
Curso “Oratória Fundamental”, a ser realizado nos dias 14 a 18 agosto
de 2017, nesta Assembleia Legislativa, com o valor total de R$ 3.200,00.00
(três mil e duzentos reais). Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 13 de julho de 2017. Deputado Othelino Nova Alves
Neto. Presidente em Exercício.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento
de material permanente na espécie máquina de lavar louças monocâmara
industrial para a cozinha da Creche Escola Sementinha da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993; do
artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 12, §
1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado
da licitação decorrente do Pregão Presencial nº 024/2017-CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 031/2017-CPL/ALEMA
e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexos aos autos do
Processo Administrativo nº 3401/2016-ALEMA e autorizo a celebração
do Contrato e emissão da Nota de Empenho com a empresa ALL WORK
COMERCIAL EIRELI, vencedora do certame, com valor total de R$
11.900,00 (onze mil e novecentos reais), de acordo com as regras do Edital,
seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 13 de julho de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente

Objeto: Registro de Preços de materiais do tipo bebedouros para
garrafão de 20 litros e garrafão retornável de 20 litros para água mineral,
visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º,
inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 025/2017-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 030/2017-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
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Administrativo nº 1453/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a W.G. LEITE
COMÉRCIO, com valor total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos
reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São
Luís–Ma 13 de julho de 2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente

Objeto: Registro de Preços de material de consumo na espécie
material gráfico e placas de homenagem visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos
do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da
Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/
2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo
12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o
resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 063/2016-
SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com os Termos de Adjudicação Nº
013/2017- CPL/ALEMA e Nº 024/2017-CPL/ALEMA, Edital e seus
anexos, Propostas de Preço e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
constante dos autos do Processo Administrativo Nº3929/2016-ALEMA
e AUTORIZO a celebração de Ata de Registro de Preços com a empresa
vencedora do certame, A.J. LINHARES para COTA PRINCIPAL: ITEM
01, no valor total de R$ 71.625 (setenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco
reais), ITEM 02, no valor total de R$ 105.225,00 (cento e cinco mil e
duzentos e vinte e cinco reais); para COTA RESERVADA: ITEM 1.1, no
valor total de R$ 23.875,00 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e cinco
reais), ITEM 2.1, no valor total de R$ 35.075,00 (trinta e cinco mil e
setenta e cinco reais); LOTE 01, no valor total de R$ R$ 50.680,00
(cinquenta mil, seiscentos e oitenta reais); LOTE 02, no valor total de  R$
51.760,00 (cinquenta e um mil, setecentos e sessenta reais); LOTE 03, no
valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); LOTE 04, no valor
total de R$ 68.862,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois
reais); LOTE 05, no valor total de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais);
LOTE 11, no valor total de R$ 34.660,00 (trinta e quatro mil seiscentos e
sessenta reais) e com a empresa vencedora do Certame ERIC
GUIMARÃES ARAÚJO para o LOTE 09, no valor total de R$ 40.120,00
(quarenta mil, cento e vinte reais). Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 13 de julho de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente.
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