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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/06/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.06.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

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

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

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

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

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

III – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

5. PARECER Nº 241/2018 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 009/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI “A
SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À
MICROCEFALIA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA  26/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL,

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA–(REQ.Nº319/2018)

6. PROJETO DE LEI Nº 147/2018, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 045/2018), CRIA O CENTRO DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS NA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL, CAMPUS
IMPERATRIZ, ALTERA A LEI Nº 10.558, DE 06 DE MARÇO DE
2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – DEPENDE DE PARECER
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  26/06/18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL,

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

7. PROJETO DE LEI Nº 224/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO DE
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE, QUE FAZEM
TRATAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E/OU
MOBILIDADE REDUZIDA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO, E COM ALTAS HABILIDADES OU
SUPERDOTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PÚBLICA
E PRIVADAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS INDIVIDUAIS
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA; E COMISSÃO
DE SAÚDE - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

8. PROJETO DE LEI Nº 155/2016, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E POSTOS DE
SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, A DIVULGAREM A LEI FEDERAL Nº
13.301 DE 2016 QUE ASSEGURA O DIREITO A PRESTAÇÃO
CONTINUADA TEMPORÁRIA A CRIANÇA VÍTIMA DE
MICROCEFALIA E AUMENTA PARA 180 DIAS A LICENÇA
MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS INDIVIDUAIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO RICARDO RIOS; E COMISSÃO DE SAÚDE -
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

9. PROJETO DE LEI Nº 285/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO COMBATE À INTIMIDAÇÃO
SISTEMÁTICA (BULLYNING) NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
DAS REDES PARTICULARES E PÚBLICA ESTADUAIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
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JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA SUPRESSIVA
OFERECIDA PELA COMISSÃO - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO.

VI – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

10. PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS
DE DIABETES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
COMPETENTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS
14,18,19,21 E 26/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL,
ASSIM COMO DO DIA 20 E DO DIA 25/06/18, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO (3ª SESSÃO).

VII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR CARLOS
WELLINGTON DE CASTRO BEZERRA. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

VIII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO ADVOGADO AMÉRICO BOTELHO LOBATO
NETO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

13. REQUERIMENTO Nº 321/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/2018, DE SUA
AUTORIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  26/06/18 POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL,

14. REQUERIMENTO Nº 323/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 051/2018, QUE CONCEDE A MEDALHA DE
MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO DO VALE AO SENHOR ADEMAR
DANILO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  26/06/18 POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL,

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/06/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 157/18, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a

Banda de Música Maestro Torquato Lima, do Município de Grajaú –
MA, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 158/18, de autoria do Senhor Deputado
Paulo Neto, que dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita aos
policiais militares que, no exercício de suas funções, se envolvam ou sejam
implicados em casos que demandem tutela jurídica, seja judicial ou
extrajudicial.

3. PROJETO DE LEI Nº 159/18, de autoria do Senhor Deputado
Paulo Neto, que institui a obrigatoriedade de equipes de prevenção e
resposta a emergências nas empresas prestadoras de serviços contratados
pelo Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 160/18, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos, que institui o “Dia Estadual do Kitesurf e do kitesurfista”,
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 154/18, de autoria do Senhor Deputado

Zé Inácio, que dispõe sobre meia passagem para estudantes nos serviços
de transporte aquaviário intermunicipal do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 155/18, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio, que confere ao Município de Santa Rita o Título de “Capital
Estadual da Farinha”.

3. PROJETO DE LEI Nº 156/18, de autoria do Senhor Deputado
Júnior Verde, que “dispõe sobre o transporte gratuito dos membros das
guardas municipais nos ônibus intermunicipais”.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 153/18, de autoria do Senhor Deputado

Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública o Projeto
Missionários Filhos da Luz, com sede e foro no Município de Açailândia
– MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/18,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo João do Vale ao Senhor Ademar Danilo Santos
Junior e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 151/18, de autoria do Senhor Deputado

Paulo Neto, que “estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre
Propriedade de Veículos automotores (IPVA)”, para dispor sobre a forma
de pagamento do tributo.

2. PROJETO DE LEI Nº 152/18, de autoria do Senhor Deputado
Paulo Neto, que estabelece a isenção de anuidade dos conselhos
profissionais a recém-formados que não estejam exercendo a profissão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/18,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que altera a Resolução
Legislativa Nº 449/2004.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 26 DE JUNHO DE 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 157 / 18

CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL DO MARANHÃO A BANDA DE
MÚSICA MAESTRO TORQUATO LIMA, DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão a Banda de Música Maestro Torquato Lima do Município de
Grajaú, Estado do Maranhão.

Art. 2º - O poder público estadual, na forma que dispõe o art. 228
da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará as medidas
e ações necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 26 de junho de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Banda de Música Maestro Torquato Lima é considerada uma
das melhores bandas de orquestra do Maranhão Sul, fundada há mais nos
meados dos anos de 1945.

Criada pela Lei de Nº 01 de 10 de janeiro de 1985, a Escola e Banda
de Música Maestro Torquato Lima foi fundada em homenagem ao musicista
grajauense maestro Torquato Lima, que dedicou sua vida a ensinar e enlevar
pessoas com sua maravilhosa arte.

Ela faz parte do patrimônio público do município de Grajaú,
sendo os músicos e mestres respeitados por toda comunidade. São
responsáveis pela formação de quase quatro gerações, que foram passando
aos outros a essência dessa filarmônica tão querida.

Em todas as ocasiões cívicas, patrióticas, escolares, sacras, enfim,
cada solenidade importante do município, a Banda de Música Torquato
Lima se apresenta, representando a sua importância na cultura e na vida de
todos os grajauenses.

Por representar tão singular parcela cultural no Maranhão,
conclamo aos meus ilustres pares para aprovarmos o presente Projeto de
Lei.

São Luís, MA, 26 de junho de 2018 - NINA MELO - Deputada
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 158 / 18

Dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita
aos policiais militares que, no exercício de suas
funções, se envolvam ou sejam implicados em casos
que demandem tutela jurídica, seja judicial ou
extrajudicial.

Artigo 1º – O Estado, através da Procuradoria Geral do Estado,
instituição responsável pela advocacia do Estado, deverá desempenhar
assistência jurídica integral e gratuita aos policiais militares que, em serviço
ou em razão dele, se envolvam ou sejam implicados em casos que demandem
tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial.

Artigo 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.

Artigo 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de junho de 2018. - PAULO NETO -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Polícia Militar do Estado do Maranhão (PMMA) exerce função
imprescindível para a sociedade ao realizar atividades de prevenção e
repressão ao crime, garantindo assim a manutenção da ordem e da segurança
pública para todos os cidadãos. A título de exemplo, no sentido de
demonstrar a relevância de seu trabalho, destacam-se algumas das ações da
Corporação: Polícia Ostensiva, Polícia de Trânsito, Programa de
Policiamento Escolar, Programa de Policiamento Integrado, Programa de
Forças Táticas, Programa de Policiamento Comunitário, Programa de
Radiopatrulha – Atendimento “190”, Programa ROTAM e muitos outros.

Diante da relevância do papel exercido pelo Policial Militar e do
amplo aspecto de ocorrências em que pode se envolver ou ser implicado,
denota-se curial que lhe seja proporcionado a devida assistência jurídica
gratuita a fim de garantir, ao menos, a tranquilidade de possuir tutela
jurídica ao seu dispor sempre que dela necessitar em razão de atos
executados ou não praticados no exercício de seu dever funcional.

Ocorre que em decorrência da própria natureza da atividade que
exercem, muitas vezes os Policiais se encontram em situações que demandam
alguma espécie de assessoramento jurídico, seja judicialmente ou
extrajudicialmente. Contudo, muitos Policiais não dispõem de recursos
financeiros para arcar com tal despesa, e, por outro lado, não preenchem
os requisitos para receber assistência da Defensora Pública do Estado,
que, em geral, atende pessoas que ganham até 3 (três) salários mínimos.

Considerando que em muitas ocasiões o policial militar chega até
a ficar sem a devida orientação jurídica em razão de não possuir condições
para arcar com este custo, revela-se imprescindível que o Estado ofereça
assistência jurídica integral e gratuito a eles, razão pela qual requer-se o
voto favorável das senhoras e dos senhores deputados para a aprovação
deste projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de junho de 2018. - PAULO NETO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 159 / 18

Institui a obrigatoriedade de equipes de prevenção e
resposta a emergências nas empresas prestadoras
de serviços contratadas pelo Estado do Maranhão.

Artigo 1º - É obrigatória a presença de equipe de prevenção e
resposta a emergências nos quadros das empresas contratadas para
prestação de obras e realização de serviços ao poder público estadual,
conforme regras e condições estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se como poder público a
administração direta, indireta e fundacional mantida pelo Governo do
Estado do Maranhão.
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§ 2º - A exigência da presença de equipe de prevenção e resposta

a emergências nos quadros das empresas, prevista no “caput” deste artigo,
se direciona aos contratos de realização de obras e de prestação de serviços
onde haja mais de 70 (setenta) trabalhadores e àqueles em que, independente
do número de funcionários, haja alto risco à vida ou grande impacto ao
meio ambiente.

Artigo 2º - As equipes de prevenção e resposta a emergências
devem ser coordenadas por um Responsável Técnico de Segurança do
Trabalho, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
– CREA ou no Ministério do Trabalho, com a função de elaborar o Plano
de Emergência, analisando riscos e dimensionando a equipe, os protocolos,
os equipamentos e os treinamentos necessários, e terão em sua composição:

I - Bombeiros civis, nas áreas ou edificações, abertas ou fechadas;
II - Guarda-vidas, onde houver ambiente aquático natural ou

artificial.
Parágrafo único - A implantação, a adequação e a fiscalização,

assim como o cálculo e o dimensionamento de pessoal e de equipamentos
nas equipes de prevenção e resposta a emergências, deverão considerar os
parâmetros das Normas ABNT 15.219 e 14.608, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 6º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 20 de junho de 2018. - PAULO NETO -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Estado, ao celebrar contratos com empresas prestadora de
serviços e para a realização de obras, torna-se corresponsável pela segurança
e bem-estar daqueles que executam tais atividades. Apesar disso, as
constantes notícias sobre acidentes em obras mostram a necessidade de
medidas que ofereçam mais segurança aos trabalhadores.

Como opção, este mandato foi procurado por representantes do
Conselho Nacional de Bombeiros Civis, acompanhado de lideranças da
profissão, que nos apresentaram os anseios da categoria quanto ao mercado
de trabalho e a políticas de proteção em prevenção e resposta a emergências,
dentre outros pontos importantes.

Esta proposta, ainda, valoriza a profissão de Bombeiro Civil, e
oferece mais segurança em prevenção e resposta a emergências nas obras e
serviços terceirizados para o Estado, o que reafirma seu compromisso
constitucional pela segurança e bem-estar da população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de junho de 2018. - PAULO NETO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 160 / 18

Institui o “Dia Estadual do kitesurf e do Kitesufista”,
e dá outas providências.

Art. 1º. Fica Instituído em todo o Estado do Maranhão o “Dia
Estadual do kitesuf e do Kitesufista”, a ser comemorado no dia 08 de
setembro de cada ano.

Art. 2º - O “Dia Estadual do kitesuf e do Kitesufista” deverá
constar no calendário oficial do Estado do Maranhão.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de junho

de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta tem o objetivo de divulgar e incentivar em
todo o Estado do Maranhão, o Kitesurf, esporte que é praticado sobre as
águas.

O kitesurf é um esporte aquático que utiliza uma pipa (comumente
chamada pelos praticantes de kite) e uma prancha com ou sem alças (uma
estrutura de suporte para os pés).

A pessoa, com a pipa presa à cintura através de um dispositivo
chamado trapézio, coloca-se em cima da prancha, comanda o kite com a
barra, e sobre a água, é impulsionada pelo vento que atinge pipa. Ao controlá-
lo, através de uma barra, consegue se deslocar (orçar ou arribar) escolhendo
um trajeto, pegando ondas ou realizando saltos. Este esporte, relativamente
recente, encontra-se num momento de grande popularidade e em crescente
prática no Brasil e no mundo.

O Maranhão é um Estado destaque no Brasil para a realização do
esporte devido a excelente localização geográfica com ótimas condições de
ondas e ventos e pela segunda maior extensão do litoral do Brasil.

O Esporte está trazendo grande desenvolvimento para o nosso
Estado, aliando o Esporte à cultura e turismo.

O litoral norte do Estado que está em crescente revolução devido
a prática do kitesurf nos munícipios situados nos lenções maranhenses,
como Barreirinhas e Atins, este último triplicou o número de pousadas
nos últimos 3 (três) anos.

O esporte tem sido orgulho ao nosso Estado que conta com o
maior evento esportivo do Brasil com número de participantes, que conta
com a participação de mais 100 (cem) atletas, número recorde no evento.

Além disso os 03 (três) atuais campeãs brasileiros são
Maranhenses, o Bicampeão Bruno Lobo, campeão Bruno Lima e Socorrinho.

Com tais considerações, nada mais justo que reconhecer o kitesurf
como um esporte que está trazendo desenvolvimento e turismo ao nosso
Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de junho
de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 418 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr.
Jefferson Portela, solicitando, com a maior brevidade possível, a
disponibilização de 1 (uma) viatura policial para a realização de ronda no
Povoado Aquiles Lisboa, município de Cururupu, neste Estado.

O Povoado Aquiles Lisboa, com aproximadamente 1.000 famílias,
registra atualmente um aumento no índice de criminalidade, mazela esta
que antes existia em menor proporção, e acompanhou o crescimento da
cidade de Cururupu/MA, haja vista a polarização da violência atrelada ao
uso de entorpecentes.

Assim, atendendo às inúmeras reinvindicações oriundas dos
moradores do Povoado Aquiles Lisboa e adjacentes, que, entre outras,
demandam por uma viatura da ronda policial, diante da insegurança causada
pelo crescente número de assaltos, furtos e outras ocorrências na região,
muitas vezes ligadas a eclosão do consumo e tráfico de drogas na localidade.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para atender ao
Povoado supracitado, a fim de contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores que sofrem com a insegurança causada pelo aumento
da criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
inexistência de viatura para a realização do policiamento ostensivo na
localidade.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e mobilidade
da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos de operações
executadas por qualquer departamento de polícia. Cumpre ressaltar que o
Povoado não possui nenhuma viatura para policiamento, precisando em
caso de ocorrência, recorrer à sede do município de Cururupu.

Assim, a disponibilização de viatura para o atendimento do referido
povoado irá oferecer mais segurança a população, uma vez que as viaturas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial para o
combate a violência nas ruas, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 19 de junho de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 419 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com cópia para o Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr.
Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade possível, a recuperação
asfáltica da rodovia MA- 247, que liga o município de São Luís Gonzaga
a BR-316, neste Estado.

É sabido que a via carece de diversas intervenções, sobretudo em
relação a pavimentação asfáltica, considerando que não há uma via adequada
de trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão,
uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é
agravada durante o período chuvoso, provocando diversos acidentes pela
falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores das referidas localidades, e sobretudo, para a
população do município supramencionado, solicitamos por meio desta
proposição, a recuperação asfáltica da MA-247, no trecho que liga o
município de São Luís Gonzaga à BR-316, concedendo maior segurança e
facilidade de locomoção aos pedestres, que utilizam a via para transitar
para a sede do município e outras regiões, além de fornecer meio adequado
para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a recuperação asfáltica da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores e
comerciantes do local que são diariamente prejudicados pela dificuldade e
precariedade de acesso, em razão da inexistência de condições adequadas
de infraestrutura. Assim, a reparação viária irá oferecer mais segurança,
bem como contribuirá para uma melhora significativa nas condições de
vida da localidade, justificando a presente demanda.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa, internautas.
Senhor Deputado Edivaldo Holanda, é o único aqui no plenário, bom dia
meu amigo, nós estamos aqui, como já se aproxima o mês de julho, os
colegas, a maioria, viajam. Mas a gente está aqui firme para cumprir com a
nossa obrigação. Senhor Presidente, eu estou acompanhando as redes
sociais, os blogs, um fato relacionado a Turiaçu. Quando chega em época
de eleição, é o que eu digo sempre, que é a época dos milagres. As pessoas
ficam jogando matérias falsas em grupos opostos querendo ter voto de
qualquer jeito. Eu acho que cada deputado tem o seu espaço. Nós temos
que ter uma eleição de forma elegante, de maneira salutar. E isto é importante
para o Estado Democrático. São 217 municípios, nós somos 42 deputados
e cada um tem o seu trabalho. E evidentemente que surgem, todos os anos,
todas as épocas de eleição, os candidatos que nunca se ouviu falar e de
repente aparecem com 40, 50, 60 e 70 mil votos, que não tem nenhum tipo
de serviço prestado ao Estado. E a gente fica achando que é milagre mesmo.
Como é que conseguiu arregimentar tantos votos se nunca fez nada pelo
Estado? Ninguém sabe nem de onde veio. Mas isto é o regime democrático.

Mas lá em Turiaçu, aqui muitos blogs, eu estava lendo agora diz assim:
Ministério Público do Maranhão pede afastamento e prisão preventiva do
Prefeito de Turiaçu por morte de pacientes. É um negócio tão absurdo, se
fosse prender prefeitos, governadores e presidente da república estavam
todos presos porque a nossa saúde no Maranhão e no Brasil ainda é muito
ruim. E evidentemente que ninguém aqui está defendendo a causa errada.
O que nós estamos defendendo aqui é a boa política. Primeiro que lá em
Turiaçu tem o Secretário de Saúde. O gestor é como o governador. O
governador tem secretarias. Cada secretário é responsável pela sua pasta.
A mesma coisa é em Turiaçu e em todos os 217 municípios: têm o gestor,
que é o prefeito e os prefeitos têm os seus secretários, que são responsáveis
pela saúde. Então no ano de 2018, aqui são fatos que precisam ser ditos, lá
em Turiaçu, há dois médicos, que são o Doutor Antônio e o Doutor
Edilson e eles residem lá no município, eles estão ali 24h. Dizer que não
tem médico é uma falta de respeito com os profissionais e com a população.
Se eles estão em casa, mesmo sem estar de serviço, tem uma emergência,
eles vão atender. E lá faleceu o senhor Galdino Marques que foi um acidente
lá de veículo, automobilístico, que veio a falecer.  Depois, ele foi para o
hospital, depois a própria família o tirou para ir pra casa e disse: “Olha, se
sentir mal retorna de novo”. E o outro foi uma criança, filha da dona
Tamires Rodrigues dos Santos, que é uma senhora que ia ter o terceiro filho
e que a criança depois de nascido no outro dia veio a falecer e que foi um
parto normal, como foram o dos outros dois anteriores.  Então, nós não
podemos de  maneira  nenhuma  querer culpar  o prefeito, o que  ocorre
ali... Aí o vice-prefeito de  lá , que é de outro grupo  político, que se chama
Pirigó, ele  já está  fazendo, convidando pessoas  para  fazer  parte da
administração dele. Isso é uma falta de respeito. O vice-prefeito quando
vai para fazer a  campanha,  ele  sabe  que é vice-prefeito e  depois  começa
com outro grupo que  acha  que  dinheiro compra  tudo, isto é criminoso,
que eu dizia há poucos dias, esse negócio de afastar  prefeito no Maranhão
está quebrando as prefeituras. Como eu disse, aquele caso,  ali do Amapá
do Maranhão,  afastaram a prefeita, quanto não foi gasto  essas idas  e
voltas? Afastaram agora o prefeito de Governador Nunes Freire, então é
difícil  e o custo para o município é muito caro. Sabe quanto é o custo de
uma ida e volta de prefeito? Eles quebram o município, porque eles vão
para uma banca de advogado cada: 400, 500 mil reais para o prefeito voltar,
que cobra no Maranhão, isto é criminoso,  tem o caso de São João do Caru
que ali tem uma organização criminosa,  três ou quatro ex-prefeitos, todos
inelegíveis, com os 11 vereadores tomaram o mandato do prefeito,  aí
depois  receberam não sei quanto cada um, o  Ministério Público deveria ali
no São João do Caru é mandar fazer uma auditoria  que eles quebraram o
município, eles estão dilapidando  o município,   ali é uma organização
criminosa  que se instalou ali em São João do Caru e nós estamos aguardando
que o Desembargador, que está com o processo,  defina para que se recorra
ou não, não pode é ficar  nesse “banho maria”, lá tem que julgar ou sim ou
não, não pode é deixar as pessoas estarem dilapidando como  estão o
município de São João do Caru,  está uma vergonha! Lá  quebrou o município,
o prefeito foi afastado  e, até agora, por  180 dias,  e não definiu  se volta
ou se não volta. O que nós precisamos  é que aqui ou se julga ou não, para
que se possa recorrer, porque aquele fato em São João do Caru foi o caso
mais absurdo na vida. Foram questões de INSS atrasado de outros prefeitos,
bem como foi para pessoal que já tinha sido corrigido. Então esse caso de
São João do Caru é um caso inédito no Maranhão. A pessoa afastada por
conta de outros gestores do INSS, que o Prefeito Chixico já tinha feito o
acordo com o INSS para pagar em não sei quantos meses. Então isto não
pode ocorrer, esse negócio de afastamento de prefeito no Maranhão por
liminares, isso é perigoso e danoso para o Estado e os Municípios vão se
quebrando todos, que é muito caro, porque nenhum prefeito desses que
entra pode cumprir esse acordo que foi feito. O ex-prefeito está lá com
essa organização criminosa, foi muito alto, e ele não tem como cumprir
com os valores. São mais de 100, quase 200 cargos para vereador, 50 mil,
mais não sei quantos por mês, quer dizer, um município desses não tem
estrutura para bancar esses acordos astronômicos. Então, o Ministério
Público tem que ir a São João do Caru, urgentemente, fazer uma fiscalização
para fazer uma auditoria antes de terminarem de quebrar o Município.
Então, Senhor Presidente, esse caso de Turiaçu é um caso eminentemente
político. O Vice-Prefeito, com dois ou três vereadores, mentindo para a
população, fazendo equipes de governo, dizendo que vai assumir hoje ou
amanhã, isso a quase 90 dias das eleições. Não pode ocorrer. E o que a
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gente fica mais preocupado é porque, dentro de uma investigação do
Ministério Público, existem algumas cópias do que está sendo apurado,
mas isso não pode ocorrer, já que sequer o secretário foi ouvido, sequer o
prefeito foi notificado. Isso aí não pode ocorrer no estado do Maranhão,
fazendo um trabalho desses eminentemente político. Era só isso, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Muita honra aqui os Nobres Deputados Edivaldo Holanda e
Cutrim acompanhando o nosso pronunciamento. Eu queria iniciar, Senhor
Presidente, destacando a Mensagem Bíblica que sempre nós temos a
oportunidade de ler nesta Casa, é sempre bom iniciarmos os nossos
pronunciamentos fazendo referência a Deus, que nos permitiu estar aqui
defendendo os anseios populares. E aí eu quero ler essa mensagem que é
assim que diz a palavra de Deus: “Os que confiam no Senhor são como o
monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre”. Salmos
125:1,2. Com esta mensagem, eu cumprimento a todos, saudando aqui o
Exmo. Senhor Presidente Othelino Neto, em seu nome também extensivo
aqui aos nobres parlamentares, doutos parlamentares presentes nesta sessão,
a imprensa, a galeria, todos que nos acompanham em todo o estado do
Maranhão. Nós queríamos inclusive, Senhor Presidente, fazer referência
aos Vereadores de Araioses que estão visitando esta Casa, que vieram aqui
trazendo nas bagagens demandas do município de Araioses. E eu queria
fazer referência ao Vereador Ingran; Vereador Elson; Vereador Edvani, Zé
Carlos, Flávia, Abigail, Denis, Felipe, Arnaldo, Júlio Cesar, Telson, Osiel
e Alex. Vereadores de Araioses que estão visitando aqui a Assembleia
Legislativa, sejam bem-vindos. É sempre bom ter vereadores aqui, nesta
Casa, acompanhando nossas sessões. Também, Senhor Presidente, eu
quero aproveitar este pronunciamento para destacar duas iniciativas que
nós vamos ter no dia de hoje, na tarde de hoje. Uma que vai ser realizada na
sala de comissões com o Deputado Waldir Filho, afim de discutir a
problemática envolvendo a segurança do transporte coletivo remunerado
de passageiros semiurbano, intermunicipal, regular e alternativo, no
Maranhão. Nós vamos ter a oportunidade de discutir a segurança pública,
Deputado Sousa Neto. Então todos estão convidados. É importante
participar. Deputado Cabo Campos, esta audiência é muito importante,
porque está acontecendo uma onda de assaltos dentro dos coletivos em
São Luís. E nós estamos realizando este momento, Deputado Wellington,
para poder minimizar a situação, estrategicamente junto à Polícia Militar
fazendo operações para que nós possamos coibir esse tipo de situação.
Então, todos estão convidados para acompanhar nossa audiência pública
para discutir a segurança no transporte coletivo, seja ele regular ou
complementar. Também convido, no mesmo dia de hoje, na parte da tarde,
nós vamos ter no plenarinho a oportunidade de receber centenas de milhares
de policiais sub judice que foram aprovados no concurso de 2012, que tem
alguma ação tramitando na justiça. Mas hoje, Deputado Cutrim, são
policiais, estão fardados, defendendo a sociedade maranhense. E nós temos
uma indicação, que é a 366 solicitando a convalidação, para que nós
possamos, num ato jurídico, que o Governador possa, junto a sua assessoria
de Governo, já aconteceu em outros estados, convalidar, ou seja, levar
segurança jurídica àqueles que já estão trabalhando. Porque não é justo que
aqueles que estão ali exercendo suas atividades saiam da atividade por
conta de ações judiciais. Já aconteceu, já existem exemplos de ações judiciais
que ensejaram naqueles que deixam atividade pública por conta do resultado
de liminares e outras ações. E o que nós queremos é levar segurança
jurídica, mais uma vez cumprindo nossa defesa que nós temos feito dos
sub judice. Desde 2015 que nós solicitamos reforço na segurança pública
nesta Casa. Todos que nos acompanham sabem  dessa preocupação com
a segurança pública. Assim também o Deputado Raimundo Cutrim que já
foi Secretário de Segurança desse Estado, muito preocupado com a segurança
do Maranhão. Também o Deputado Sousa Neto, Deputado Cabo Campos,
estamos irmanados aqui nesta luta em defesa dos policiais militares do
Estado. Tem o risco deles saírem, deixarem a atividade. E nesse risco é que
nós precisamos de ações que possam efetivá-los de forma definitiva,
levando segurança jurídica a todos. E aqui vamos contar com a participação
dos policiais. Inclusive fazemos referência dessa indicação, a lei já existente,

a Lei 9.784, de 99, que permite a convalidação jurídica de todos os policiais
militares e bombeiros nos casos de 2015, 2016, 2017. Então vai ser um
ato, Deputado César Pires, importante. E aqui externo a todos a necessidade
de que V. Exas. possam participar para encaminhar as discussões nesses
dois momentos e que nós possamos continuar defendendo a sociedade,
como sempre o fazemos aqui, mas saibam vocês que queremos poder
fortalecer iniciativas da segurança do Estado do Maranhão, e aí fica aqui o
convite a todos para que nós possamos de forma interativa apontar,
sugestionar e encontrar caminhos que possam fortalecer a segurança pública
do estado do Maranhão quer seja na convalidação dos policiais, quer seja
nas ações efetivas do combate a assaltos que acontecem em paradas de
ônibus em micro-ônibus, em vans, ou em ônibus coletivos no Estado do
Maranhão, então precisamos levar segurança à sociedade maranhense e
também esta é a nossa atribuição enquanto agente de segurança pública, eu
estou Deputado, mas eu sou servidor da segurança pública como policial
civil, não poderia deixar de encampar essas lutas tão nobres e tão justas em
defesa da sociedade maranhense e que Deus possa abençoar a todos.
Muito Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Cabo Campos, por 5 minutos, sem apartes. Registro, a pedido
do Deputado Cabo Campos, a presença da Senhora Tati Fernandes,
Presidente do Instituto Soldado Fernandes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado! Senhoras e
Senhores, o nosso mais cordial bom dia, a todos os policiais militares,
bombeiros militares que fazem a segurança desta Casa, aos pares e, de
modo especial, Senhor Presidente, uma pessoa que está nos visitando que
o senhor acabou de mencionar, que é a senhora Tati Fernandes, mãe do
soldado Fernandes, que infelizmente veio a falecer em uma ação da Polícia
Militar. E ela, por sua vez, chorou a morte do seu filho, porém, ela não
somente chorou, ela tomou atitude de fazer o Instituto Soldado Fernandes,
o Pantera, que tem por único objetivo trazer alento e conforto aos familiares
dos policiais militares, dos bombeiros militares e também aos mesmos. Já
tem aí, desde então, há dois anos já um serviço prestado a essas duas
Instituições, com acompanhamento, ela não deixa a memória dos policiais
militares e bombeiros militares, que já tombaram, vir a ficar no
esquecimento, ela sempre lembra. Inclusive, Senhor Presidente, nós vamos
fazer um memorial aqui na entrada, no saguão de entrada aqui desta Casa,
no mês de novembro, pelo Instituto Soldado Fernandes. E, hoje, por meio
do nosso grande companheiro Marco Aurélio, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, a pedido nosso, o Instituto Soldado Fernandes
ganha o título de utilidade pública, para que assim possa arrecadar fundos
e continuar esse belíssimo trabalho, haja vista que essa senhora é
independente de carro, ela é independente de sol, de chuva, ela está dentro
dos quartéis, ela está dando alento, orientação, sabendo o que pode fazer,
dentro do Comando-Geral, tem uma equipe de psicólogos, massagistas,
pessoas que podem dar uma sustentação, advogados, pessoas que podem
dar aquele sustento e orientação aos policiais militares e, de modo especial
também, às esposas dos policiais militares. Sabemos das muitas dificuldades
que temos que quando o policial militar tomba, a família leva
aproximadamente seis meses para ter novamente aquele ganho financeiro,
mas, por meio do Oficial Fernandes, esse tempo fica menor, também com
o Dr. Augusto, que é o nosso advogado e que tem feito um belo trabalho
também. Portanto, parabéns, Dra. Tati Fernandes, minha irmã Tati
Fernandes, que Deus te abençoe com essa garra. Eu creio que existem
pessoas que a gente não merece nessa terra. A senhora é uma grande mãe
dos policiais militares, dos bombeiros militares, dos seus familiares, e a
utilidade pública que foi feita hoje, Deputado Marco Aurélio, vem muito
bem a calhar, caiu como uma luva, porque é uma instituição séria que visa
unicamente abençoar o próximo. Que Deus te abençoe, Irmã Tati Fernandes,
e vamos para frente. Unidos, somos fortes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
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Deputadas, imprensa que acompanha a transmissão desta sessão. Eu venho,
neste primeiro momento, também me unir à fala do Deputado Cabo Campos,
que com muita propriedade falou deste trabalho importante que a Senhora
Tati Fernandes criou e que reinventou a partir da dor, a partir da perda de
um filho, de um filho querido, de um filho amado. Dessa dor ela tirou força,
e com essa força ela hoje faz o bem. Há pessoas que precisam, a instituição
Polícia Militar que sempre a respeita, que sempre lhe trata com muito
carinho, afeto, amor. Eu faço questão de destacar, Deputado Cabo Campos,
que o projeto de lei de V. Ex.ª, que transforma essa instituição do soldado
Pantera em entidade pública estadual, é uma causa relevante. Todas as
sessões que temos na terça-feira, as sessões ordinárias sempre têm na
pauta alguma entidade, alguma instituição, buscando reconhecimento como
utilidade pública estadual. Isso tem uma importância muito grande, porque
a sociedade procura os parlamentares que dão entrada nessas proposições
e o intuito é justamente participar de programas importantes do governo.
O Deputado Cabo Campos já está levando a Senhora Tati a uma audiência
com o Pastor Porto, que é o Secretário de Relações Institucionais, para
tratar do Programa Maranhão Solidário que tem dado um apoio tão
importante às entidades. Em Imperatriz, por exemplo, há entidades
recebendo três, quatro mil reais por mês, em um cenário que muitas vezes
não se tinha nenhum apoio dos governos e agora passa a ter um apoio. É
muito importante, porque às vezes ajuda a contratar um determinado
servidor, um determinado especialista em uma área e ajuda a fortalecer essa
ação, Deputado Edivaldo Holanda, que muito sabe da importância que
tem esse programa. Eu quero destacar, parabenizar a Senhora, também o
Deputado Cabo Campos que colocou este projeto de lei que hoje foi
aprovado na CCJ, que só precisa ser aprovado na CCJ e já vai para a
sanção do Governador. De modo que eu saúdo a Senhora, o Deputado
Cabo Campos e todos que acompanham o seu trabalho. Que Deus possa
continuar abençoando e a Senhora possa continuar sendo instrumento do
bem. Senhor Presidente, eu venho também nesta oportunidade falar do
São João em Imperatriz, que é o São João de Todos. Este grande evento
cultural de oito dias que está sendo realizado pelo Governo Flávio Dino,
em nossa capital Imperatriz, está sacudindo toda a região. Imperatriz e
região há muito tempo estava carente de um evento que incluísse tanto,
que valorizasse tanto, que desse oportunidade aos fazedores de cultura.
Eu digo isto porque, às vezes, ao realizar um show de renome nacional,
você leva o povo para acompanhar aquele artista com o qual ele se identifica,
mas nem sempre o show significa fazer cultura. Nem sempre um show
significa fazer cultura. Fazer cultura é dar oportunidade para aqueles que
vivem a cultura todos os dias, dar oportunidade de eles se apresentarem,
de um público, de uma valorização, de um reconhecimento. Criar uma
estrutura onde a estrela maior seja o nosso povo. Isto, sim, é valorizar.
Muito maior do que fazer um show, um show que leve dezenas de milhares
de pessoas. É importante mais valorizar aquela pessoa que tem o seu
grupo de cacuriá, de bumba meu boi, a quadrilha junina e tantas outras
manifestações culturais. Isto, sim, é fazer cultura. E o Governo do Estado,
a partir da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, o Secretário Diego
Galdino, montou uma programação especial. E este arraial que começou
no último dia 23 e vai até o dia 30, está levando o povo de toda a região para
valorizar o povo da nossa região. Isto é muito importante. Deu uma
grandeza aos fazedores de cultura. Valorizou o cantador, valorizou o cantor,
valorizou os grupos culturais da nossa região. E como isto tem sido digno.
Milhares de pessoas todas as noites, na Beira Rio, numa grande festa, que
tem encantado toda a região. Além disto, premiações importantes, a exemplo
de um veículo 0 km, um automóvel 0 km ou 36 mil reais para a quadrilha
que for julgada como a melhor desta disputa de quadrilhas estilizadas,
quadrilhas juninas, quadrilhas juninas estilizadas. É algo fantástico. E eu
digo aqui com grande alegria   dessa grande manifestação cultural, porque
descentralizar de São Luís é um caminho muito importante. A cultura de
Imperatriz não é a mesma de São Luís. Nós temos uma identidade cultural
própria que é preciso ter oportunidade para que o nosso povo mostre esse
traço cultural para todo o Maranhão.   Imperatriz aprende muito com São
Luís, mas São Luís também tem muito a aprender com Imperatriz, com os
nossos fazedores de cultura. E isto é relevante de se destacar. Por isso, eu
venho nesta oportunidade parabenizar o Governador Flávio Dino, o
Secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino, que, inclusive, na última
semana, esteve em Imperatriz para lançar  esse “Arraiá de Todos”, mas
também para anunciar  a criação da Superintendência Regional de Cultura

e Turismo de Imperatriz e Chapada das Mesas, porque é um instrumento
que vai descentralizar as ações culturais, é um instrumento que traz mais
força aos fazedores de cultura, inclusive dando qualificação para que estes
fazedores de cultura se apropriem de instrumentos importantes, a exemplo
da Lei de Incentivo à Cultura. É preciso aperfeiçoar a gestão de quem faz
cultura, ter conhecimento dos instrumentos, dos editais que saem pela
Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do Fundo Estadual de Cultura
e Turismo, a oportunidade da Lei de Incentivo à Cultura. Nós temos tanta
gente fazendo cultura, mas às vezes com tantas limitações por não ter
condições de ter acesso a instrumentos importantes, que temos hoje, e
essa Superintendência de Cultura e Turismo vai ajudar demais a fortalecer
a nossa região. De modo que estamos muito felizes com o grande São João
que está acontecendo em Imperatriz. Vai ter show, shows grandes, é
importante ter, mas o mais importante é que o brilho da nossa festa é o
povo da nossa região. São os fazedores de cultura, são os artistas da nossa
terra, o povo está indo para aclamar, para parabenizar, para aplaudir quem
vive a cultura de Imperatriz e da região Tocantina. Parabéns, Governador
Flávio Dino, parabéns, Secretário Diego Galdino! Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, caros Secretários presentes à Mesa, galeria,
imprensa, Deputados e Deputadas presentes no plenário. Senhor
Presidente, eu ocupo esta tribuna, nesta manhã, para trazer um assunto
que julgo de grande importância para o povo da região Tocantina, em
especial, para Imperatriz, visto que, em 2003, me elegi, pela primeira vez,
Deputado Estadual para representar o povo daquela região, e, a partir
daquele momento, tivemos algumas bandeiras de luta em prol do povo do
Maranhão, do povo de Imperatriz, daquela sociedade. E uma das lutas, eu
estou vendo agora, sendo concretizada com o apoio do Governador Flávio
Dino, no sentido de implantar o curso de Medicina, na UEMASUL, numa
Universidade Estadual, foi um pedido em 2003, quando assumi meu
primeiro mandato de Deputado Estadual, como médico que sou e como
aluno que tive que procurar outras regiões, saí de Imperatriz para estudar
em Belém e fiz universidade, lá em Belém, faculdade de Medicina, trouxe
este sentimento para esta Casa em transformar, ali em Imperatriz, como
polo universitário, um polo de ensino superior para que se possa dar
oportunidade às famílias humildes, especialmente, aos filhos das famílias
humildes, de fazer uma universidade pública, de ter um curso superior e
assim mudar a realidade da sua família e mudar a realidade da sociedade. Eu
vejo, neste momento, Governador Flávio Dino, e já tramita nesta Casa
exatamente neste sentido a implantação de um sonho de uma Faculdade de
Medicina que é um sonho do povo de nossa região. Eu quero dizer que isso
foi indicação do Deputado Antônio Pereira, já em 2003, e de lá para cá
todos os mandatos, se não todos os anos, a gente vem reforçando este
pedido a todos os governos que aí passaram. Imperatriz se transformou
em um polo de ensino superior, conseguimos levar, todos nós conseguimos,
está aqui, Deputado Léo Cunha, a Deputada Valéria, Deputado Marco
Aurélio, e hoje conseguimos levar para a Universidade Federal do Estado
do Maranhão o Curso de Medicina que já está lá implantado e funcionando.
Conseguimos levar na iniciativa privada por meio do UNICEUMA, da
Universidade do CEUMA, o curso de Medicina que já está implantado e
funcionando. Finalmente o Estado coloca, já começa a se movimentar para
implantar o curso de Medicina na Universidade do Sul do Maranhão.
Portanto, na esfera privada, o curso de Medicina; na esfera federal, um
curso de Medicina; e agora, na esfera estadual, também o curso de Medicina.
Eu quero dizer, Senhor Presidente, queira ou não queira, a Medicina ainda
é o curso mais almejado, mais sonhado pelos estudantes, pelos nossos
jovens, pelos nossos adolescentes como futuro para eles, para suas famílias
e para a sociedade. É o curso mais procurado, talvez não o mais procurado,
mas o mais sonhado, o mais desejado. Então, quando você implanta cursos
de medicina como tem em Imperatriz, você fortalece o polo universitário
como um todo. Portanto, eu quero registrar aqui o nosso compromisso, a
nossa responsabilidade e principalmente a nossa luta, desde o meu primeiro
mandato e do mandato aqui de vários colegas deputados da Região
Tocantina, para levar esses cursos para a cidade de Imperatriz. Quero
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também, Senhor Presidente, nesta manhã, dizer que farei na semana que
vem um discurso, um pronunciamento voltado para a valorização do jovem
no estado do Maranhão, em especial do jovem de Imperatriz e da Região
Tocantina. Claro que todas essas ações que estão acontecendo valorizam o
jovem, mas nós temos um projeto para os jovens se assim eu conseguir
renovar o meu mandato, nos próximos dois a quatro anos. Assim como na
saúde nós fizemos um grande trabalho, estamos fazendo ainda um grande
trabalho na saúde, nós queremos voltar, a partir de agora, a partir do
próximo mandato, para um trabalho que valorize o jovem dentro da
sociedade, dentro das suas famílias, porque muitas vezes nós, os próprios
familiares, pais de famílias, deixamos os nossos jovens de lado sem
participar efetivamente dos acontecimentos que movem uma sociedade.
Era esse, Senhor Presidente, meu registro nesta manhã.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Só acrescentar aqui as palavras do Deputado Antônio Pereira, saudá-lo
pelo pronunciamento. Não pude apartear porque era Pequeno Expediente,
mas dizer da importância e, sobretudo, Deputado Antônio, que ajudou
muito na aprovação da criação da UEMASUL aqui nesta Casa, que foi o
fator primordial para que hoje tivéssemos condições de ter a criação do
curso de Medicina e o Centro de Ciências da Saúde. Portanto o Deputado
Antônio tem todo o nosso respeito pela participação nesta luta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno
Expediente? Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso cordial bom dia.
Senhor Presidente, quero destacar uma reunião que nós tivemos ontem na
cidade de Pindaré-Mirim com os aprovados no último concurso da cidade
de Pindaré-Mirim. Nós já estivemos em outras oportunidades da cidade
de Pindaré-Mirim. Inclusive fomos chamados pela primeira vez pelo
professor Charles. Fizemos, inclusive, uma homenagem ao Professor
Charles, que faleceu no último final de semana. E a nossa gratidão ao
professor Charles e à luta do professor Charles em defesa dos professores,
dos aprovados do concurso na cidade de Pindaré-Mirim. Mas há um
litígio, há uma situação em Pindaré-Mirim que precisa ser resolvida. Nós
vamos realizar uma outra audiência pública, que está programada, prevista
para o dia 16 de julho. Vamos voltar à cidade de Pindaré-Mirim em defesa
dos aprovados no concurso público. E ontem uma reunião muito
proveitosa, em que principalmente levantamos os principais e graves
problemas na administração da Prefeitura de Pindaré-Mirim, do Prefeito
Henrique Salgado. Desde a contratação temporária, contratação precária,
nepotismo, denúncias que iremos refazer ao Ministério Público. Estamos
mais uma vez em defesa da população de Pindaré Mirim, em defesa dos
aprovados no concurso. Estaremos vigilantes, atentos, atuantes em defesa
da população de Pindaré Mirim. Estaremos novamente na cidade, no
próximo dia 16, para realizar uma audiência pública em defesa dos
aprovados, em defesa dos professores e em defesa da população de Pindaré-
Mirim. Senhor Presidente, quero destacar também que na cidade de
Barreirinhas, da mesma forma, o Prefeito Albérico parece que não tem
jeito. É o tempo todo contra o servidor público. É o tempo todo contra o
professor, contra o concurso público. Depois de muita luta, na cidade de
Barreirinhas, ocorreu nomeação dos aprovados no concurso. Só que os
professores já estão entrando em greve na cidade de Barreirinhas e com
muitas reclamações, com muitas denúncias. Estivemos, no final de semana,
na cidade de Barreirinhas. Ouvimos os professores, estamos dando o
nosso apoio incondicional aos professores da cidade de Barreirinhas.
Estaremos voltando à cidade de Barreirinhas para fazer encontro, uma
reunião, uma audiência com os professores. E os professores de Barreirinhas

não estão sozinhos. Os professores de Barreirinhas têm o apoio do
professor e do Deputado Wellington do Curso. Estamos juntos nessa luta
pela reposição salarial, pela valorização da categoria e dos professores de
Barreirinhas. Então fica aqui o nosso apoio aos professores da cidade de
Barreirinhas. Senhor Presidente, quero registrar também que, na cidade de
Anapurus, nós fizemos uma denúncia, nas duas últimas semanas, de um
grave incidente, acusaram uma adolescente, de 13 anos, de ter furtado três
celulares, na casa da Prefeita de Anapurus. Nós estivemos na cidade de
Anapurus, ouvimos a mãe da adolescente, ouvimos a adolescente, nós
oferecemos e representamos denúncia no Ministério Público, OAB, e no
CAOP de Direitos Humanos, e recebemos a resposta do CAOP de Direitos
Humanos repassando a denúncia para a Procuradoria. Então, recebemos o
oficio nº 222/2018 destacando que a denúncia já está sendo investigada, já
vai ser apurada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Nós destacamos também
e que  estivemos acompanhando a mãe da adolescente e  a adolescente na
última semana que foi ouvida lá na Promotoria, no Ministério Público, de
Brejo, que é responsável pela cidade de Anapurus, estamos atentos ao
caso, estamos acompanhando o caso e a adolescente e a mãe da adolescente
não estão sozinhas, nós estamos acompanhando o caso e todo o apoio a
essa família que foi ultrajada, humilhada, e que tem sido perseguida na
cidade de Anapurus. Então, mais uma vez, o nosso apoio à população de
Anapurus e a nossa ação firme e atuante em defesa de Anapurus. Senhor
Presidente, estamos recebendo no gabinete pela manhã aprovados no último
concurso de 2017, um concurso que todos nós já conhecemos, a celeuma
do último concurso, as confusões do último concurso. Denunciamos várias
vezes aqui na tribuna desta Casa o descaso do Governo Flávio Dino, a
irresponsabilidade do Governador Flávio Dino com relação ao último
concurso e os sub judice têm reclamado de várias situações: Primeiro que
o governador  é um governador  que não respeita decisão judicial, que não
respeita liminar e, mais um vez, não atendeu, não acatou decisão judicial
para que os aprovados que entraram na Justiça pudessem fazer o Curso de
Formação, então fica aqui a nossa denúncia, mais uma vez, e o nosso apoio
a todos os aprovados no concurso da Polícia Militar, nós temos vários sub
judice, desses sub judice que nós temos os aprovados que foram eliminados
por altura, por idade, já ganharam na Justiça a possibilidade de fazer o
Curso de Formação e não foram inscritos no Curso de Formação, o Curso
de Formação já terminou e há outros que estavam fazendo o Curso de
Formação e também foram eliminados, mas vejam, foram eliminados por
várias situações que atentam a norma, que atentam o regulamento, que
atentam o edital, inclusive conflito entre edital e a norma do Curso de
Formação e nós estamos atentos às ocorrências, estamos em defesa dos
sub judice e vamos acionar, mais um vez, a OAB e o Ministério Público
para que se possa posicionar diante dessas arbitrariedades e  dessas injustiças
que estão sendo cometidas no concurso da Polícia Militar. Só lembrando,
desde o início da concurso da Polícia Militar que temos denunciado as
várias irregularidades do concurso da Polícia Militar e agora estamos mais
uma vez em defesa dos aprovados que foram eliminados ou que estão sub
judice, então, mais uma vez, estamos em defesa dos aprovados no concurso
público, em defesa daqueles que fazem o concurso público e esperam e
criam expectativas de serem nomeados, de trabalhar no serviço público, de
forma honesta, de forma séria, sendo aprovados em concurso público. e o
mais importante, muitos deles deixaram os seus trabalhos, deixaram os
seus afazeres para se dedicar ao Curso de Formação da Polícia Militar, ao
concurso propriamente dito e agora estão na rua da amargura, estão em
uma situação deplorável, caótica, tudo por causa do Governador Flávio
Dino que quer apressar o concurso, que quer utilizar o concurso de forma
eleitoreira. Só tem até o dia 5, dia 6, para nomear os aprovados no concurso,
acelerou o concurso público, acelerou o curso de formação. Vai nomear os
policiais militares até o dia 5, dia 6, sem a conclusão da segunda etapa, sem
o curso tático, sem o curso de tiro. Nós estamos atentos e vamos continuar
denunciando as arbitrariedades do Governador Flávio Dino no curso de
formação da Polícia Militar. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ordem do Dia.
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O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor

Presidente, aqui eu vejo o primeiro item da pauta, é uma PEC de minha
autoria, mas o Plenário não tem o número suficiente. Eu pediria que pudesse
ser feita a conferência de quórum antes de iniciar a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que zerem o painel. Os deputados que desejarem confirmem as suas
presenças. Fica transferida toda a Ordem do Dia para a sessão de amanhã.
Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento nº 322/2018, de autoria
do Deputado Fábio Macedo (lê). Deputada Nina Melo, nós estamos
apreciando um requerimento à deliberação da Mesa, de justificativa de
falta apresentado pelo Deputado Fábio Macedo. Como V. Ex.ª vota?
Deferido. Além de toda a Ordem do Dia de hoje, ficam transferidos para a
sessão de amanhã os Projetos de Lei nº 224 ,155/18, de autoria da Deputada
Nina Melo; Projeto de Resolução Legislativa nº 032, de autoria do Deputado
Vinícius Louro em segundo turno.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não há oradores inscritos. Tempos dos partidos ou blocos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, cinco minutos por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna mais uma vez já com
as saudações que eu fiz anteriormente a todos os veículos de comunicação,
aos internautas, ao Plenário, para registrar a presença em nossa galeria do
Prefeito Fernando Teixeira, de Cidelândia. Cidelândia é uma cidade a 70
quilômetros de Imperatriz. Um prefeito de 28 anos, que foi eleito com
uma margem importante de votos para aquela cidade, que representa uma
família política que já esteve no poder algumas vezes. E todos achavam
que, pela juventude desse prefeito, ele fosse fazer uma gestão inadequada.
Mas que surpresa agradável que é o Prefeito Fernando Teixeira, visto que
tem feito uma grande administração. Se você colocar os cinco prefeitos
melhores avaliados na região Tocantina, nós temos a obrigação de colocá-
lo. Da turma nova é o prefeito melhor avaliado. Os que foram eleitos em
2016. E de todos, ele está, com certeza, entre os quatro melhores avaliados
ali. Não cinco, entre os quatro melhores avaliados. Mas eu quero falar de
Cidelândia, por exemplo, que já foi pago o 13º deste ano. Já está pago o 13º
dos funcionários públicos de Cidelândia. O arraial foi feito agora. Terminou
há dois dias. Terminou no sábado um grande arraial, um dos maiores da
Região Tocantina, pelo Prefeito com recurso próprio. Visto que, e é sobre
isso, Adriano Sarney, que quero falar, visto que por problemas das
administrações anteriores, a prefeitura não pode receber convênios, não
pode efetuar convênios, não pode receber recursos, devido não ter a certidão
da Receita Federal. E eu quero chamar a atenção aqui do Poder Judiciário
do Maranhão de que nós não podemos penalizar um município, sua
comunidade, sua sociedade e até o Prefeito, um grande prefeito que é, que
está fazendo uma grande gestão. Eu chamo aqui a atenção do TJ do
Maranhão. Nós não podemos penalizar uma cidade porque coisas que
aconteceram 10, 12 anos atrás. E o prefeito me dizia que se fizesse essa
renegociação federal, ele, com certeza, comprometeria os recursos, porque
só pode dividir hoje em 60 parcelas. E a parcela ficaria muito grande e, com
certeza, traria problemas, por exemplo, para pagar o funcionalismo público,
o salário dos servidores públicos municipais. Então, tramita nesse momento
um pedido de liminar para que se dê condições de legalidade ao município
de que se efetue convênios com o Estado e com o Governo Federal. Eu
digo isso porque está na mão do Desembargador, um grande
Desembargador, ali no TJ, e nós precisamos urgentemente desse resultado,
visto que o último prazo a se conveniar é até dia 6 próximo de julho. Eu
quero chamar atenção aqui do Tribunal de Justiça, não só o caso de
Cidelândia como deve ter outros casos também no Maranhão. Chamar
atenção no sentido de que nós não podemos penalizar municípios que já

estão sendo penalizados pela própria estrutura nacional, pela própria
crise econômica nacional. Nós não podemos penalizar mais ainda evitando
que esses municípios façam convênios, que são convênios importantes
para a sociedade local, para comunidade local, até porque, no caso
Cidelândia, todo real que for colocado na Prefeitura será 1 real aplicado em
favor da população. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Sousa.
Declina. Bloco Parlamentar Independente, Deputado Max Barros. Ausente.
Bloco Parlamentar, PV, Deputado Adriano. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Vinícius Louro. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Não há oradores inscritos.

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

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

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

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior Verde, Max
Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,  Rogério Cafeteira, Wellington do
Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto Evangelista, Nina Melo, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo
e Vinícius Louro.  O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados: Rigo Teles, Fábio Braga, Bira do Pindaré e Júnior
Verde. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta Ordem do Dia, informando que as Propostas
de Emenda Constitucional  nºs: 003/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide; 004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018,
de autoria do Poder Executivo e 013/2015, de autoria da Deputada Nina
Melo foram transferidas para próxima Sessão Ordinária em virtude da
ausência de quórum qualificado. Em seguida, em único turno, foi aprovado
e encaminhado a sanção governamental o Parecer nº 225/2018, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº
026/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
a implantação de medidas de informação e proteção a gestante e parturiente
contra a violência obstétrica no Estado do Maranhão. Em segundo turno,
tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foi aprovado e
encaminhado a sanção governamental o Projeto de Lei nº 044/2018, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que institui e inclui no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão o “Dia do Antigomobilismo Maranhense”.
O Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa, foi
transferido para próxima Sessão Ordinária em virtude da ausência do
autor. Na sequência, o Plenário deferiu o Requerimento nº 319/2018, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando regime de
tramitação de urgência para o Projeto de Lei nº 147/2018, de autoria do
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Poder Executivo e indeferiu os Requerimentos nºs: 274/2018, de autoria
do Deputado Adriano Sarney, solicitando ao Secretário de Estado de
Transparência e Controle, cópia integral dos processos judiciais instaurados
pelo atual Governo do Estado do Maranhão que figurem como polo passivo
da demanda a ex-governadora Roseana Sarney ou qualquer um que tenha
integrado sua equipe de governo e  275/2018, do mesmo autor, ao mesmo
destinatário, solicitando cópia integral dos processos judiciais instaurados
pelo atual Governo do Estado do Maranhão que figurem como polo passivo
da demanda entidades representativas de classe do Maranhão.  Na forma
do Regimento Interno, também foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 321/2018, de autoria da Deputada
Francisca Primo;  322/2018, de autoria do Deputado Fábio Macedo e 323/
2018, de autoria do Deputado Bira Do Pindaré. Não houve orador inscrito
para primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 de
junho de 2018.

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

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

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Júnior Verde, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim,
Rigo Teles, Wellington do Curso  e  Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
Edilázio Júnior, Fábio Macedo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius
Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Resolução
Legislativa nº 046/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede
a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José
Jorge Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão; Requerimento nº 304/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles, para que seja incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Projeto de Resolução nº 29/2018, de sua autoria; Requerimento
Nº 305/2018, de autoria do Deputado César Pires, solicitando o
agendamento de uma Sessão Solene dia 20 de setembro de 2018 para
entrega da Medalha Manoel Beckman ao empresário Antônio Oliveira
Júnior, concedida por meio do Projeto de Resolução já aprovado nesta
Casa; Requerimento nº 306/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
justificando sua ausência das Sessões Plenárias do dia 04 a 13 de junho, em
virtude do falecimento de seu pai, o senhor Jano Pereira de Macedo;
Indicação nº 387/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicicitando
que seja encaminhado ofício ao Governador do Estado do Maranhão, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, ao  Secretário de Estado do Esporte
e Lazer e ao Prefeito Municipal de Itapecuru Mirim, solicitando a
recuperação do Estádio Municipal “Rodolfão”, localizado no referido
município. Indicação Nº 388/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
para que seja encaminhado ofício ao Governador do Estado com cópia
para o Secretário da Casa Civil e para o Secretário de Estado de Segurança
Pública solicitando a implementação de medidas que promovam o
fortalecimento da Polícia Civil do Estado do Maranhão, com vistas à
valorização profissional da categoria. Indicação nº 389/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, para que seja encaminhado ofício ao Governador

do Estado do Maranhão, a fim de que determine junto ao setor competente
a construção do poço artesiano para atender a Comunidade Mãe Chica, na
Vila Maranhão, bairro do Maracanã, município de São Luís. Indicação nº
390/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando que promova, por meio do Programa
Escola Digna, a implantação de Escola na Comunidade Mãe Chica, na Vila
Maranhão, Maracanã, município de São Luís; Indicação Nº 391/2018,
ainda de autoria do Deputado Bira do Pindaré, para que seja encaminhada
ao Governador do Estado do Maranhão, a fim de que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, para que promova a inclusão da
Comunidade Mãe Chica, Vila Maranhão, Maracanã, município de São
Luís, no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual; Indicação nº 392/
2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, para seja encaminhada ao
Governador do Estado do Maranhão e ao Reitor da Universidade Estadual
do Maranhão, solicitação de implantação do Curso de Direito na
Universidade Estadual do Maranhão em Pedreiras. Concluída a leitura da
Matéria, o Presidente deferiu as Indicações citadas e encaminhou o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário à publicação. Em seguida,  concedeu
a palavra aos Deputados: Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Zé Inácio Lula,
Wellington do Curso e Fábio Braga. O Deputado Raimundo Cutrim destacou
a construção da estrutura da ponte Bequimão/Central. O Deputado Júnior
Verde destacou sua itinerância pelo Estado do Maranhão, sempre
participando de audiências, reuniões e interagindo com a sociedade
maranhense. O Deputado Zé Inácio Lula parabenizou o Presidente da
Assembleia Legislativa em razão do brilhantismo do arraial organizado
pelo GEDEMA. O Deputado Wellington do Curso discorreu sobre a pré-
candidatura do senador Roberto Rocha ao governo do Maranhão e dos
Deputados Alexandre Almeida e Valdir Maranhão ao Senado Federal. Por
fim, o Deputado Fábio Braga elogiou o arraial realizado pelo GEDEMA,
relatou sua participação no encerramento dos jogos estudantis do município
de Nina Rodrigues e discorreu sobre os festejos juninos neste município.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia
quórum regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para a
próxima Sessão. Submetido à deliberação da Mesa, foi aprovado o
Requerimento nº 306/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
justificando a sua ausência nas sessões plenárias realizadas no período de
04 à 13/06/18, em virtude do falecimento de seu pai, o Senhor Jano Pereira
de Macedo. O Requerimento nº 293/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde, foi transferido para a próxima Sessão em virtude da ausência do
autor. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 032/2016, de autoria
do Deputado Vínicius Louro e 087, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré bem como os Requerimentos nºs:  307, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré; 308/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad; 310/
2018, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim e 311/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. Da mesma forma, ocorreu no tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 de junho de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado César Pires -
Primeiro Secretário em exercício. Deputado Adriano Sarney - Segundo
Secretário em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 194/2018

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

o Projeto de Lei nº 114/2018, de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota,
que Considera de Utilidade Pública Estadual a Fundação Esportiva Pé do
Atleta, com sede e foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade cumprir e fazer cumprir pelos seus
membros, assim como pelos seus atletas, todas as leis e regulamentos da
entidade a que estiver filiada, bem como participar das competições e
festividades promovidas pela mesma.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 114/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 195/2018

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

o Projeto de Lei nº 117/2018, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles,
que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação Comunitária
de Rádio e Difusão de Grajaú, com sede e foro no Município de Grajaú,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades a prestação de serviços que possam
contribuir para a melhoria da qualidade de vida, o fomento e racionalização
das atividades produtivas e a defesa das atividades econômicas, sociais e
culturais de seus associados, bem como explorar serviços de rádio e difusão
comunitária.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 117/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 196/2018

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

o Projeto de Lei nº 118/2018, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Centro
Educacional Pilar, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades garantir assessoramento para a
defesa dos direitos beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS, bem como manter a educação nos níveis: berçário, creche,
educação infantil e ensino fundamental.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 118/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 199/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2018,

apresentada pela Senhora Deputada Ana do Gás, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Segundo Tenente da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, o Senhor Antônio Carvalho Portela
Filho.

Na justificativa, esclarece a autora do Projeto de Resolução
Legislativa, que a propositura tem por escopo o reconhecimento do Senhor
Antônio Carvalho Portela Filho, Segundo Tenente da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, pelo seu trabalho desenvolvido no Estado do
Maranhão e como Membro Efetivo da Força Nacional de Segurança Pública
durante a Copa do Mundo do ano de 2014.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 033/2018, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 033/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 202/2018

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 109/2018, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que “Dispõe sobre a criação do cargo de Técnico em
Imobilizações Ortopédicas no Quadro de Pessoal da Área da Saúde do
Estado e dá outras providências”.

O presente Projeto de Lei está criando o cargo de nível médio
de Técnico em Imobilização Ortopédica, estabelecendo a carreira, a
carga horária, a lotação, qualificação e atribuições do cargo.

Em apertada síntese, é o relatório.
Primeiramente, salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘a’ da Constituição

Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração e
leis que disponham sobre: “a) criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;”.

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é um
preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio
da separação dos Poderes.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput) como no caso das normas de reserva
de iniciativa, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal
entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa
das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da
separação e independência dos poderes: jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi ADI 637, rel. min.
Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.”

Com efeito, a Constituição Estadual em observância compulsória
da CF, determina em seu art. 43, II e V que “criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração e criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual” são de iniciativa privativa do Governador do Estado, senão
vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II  criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V  criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional
023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:

É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de
criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração, bem como que disponha sobre regime
jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.
Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da
Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-Membros,
em razão do princípio da simetria. ADI 2.192, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008. Original sem
grifos

“Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de
servidores públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo
(art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). Princípio da simetria.
[ADI 2.029, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-
2007, P, DJ de 24-8-2007.]  ADI 3.791, rel. min. Ayres Britto,
j. 16-6-2010, P, DJE de 27-8-2010.”

A competência para deflagrar o processo legislativo para criação
de cargos do Poder Executivo é de iniciativa privativa do Governador do
Estado, não cabendo ao parlamentar tal função.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da reserva iniciativa
e em consequência o princípio da separação de poderes, padecendo de
inconstitucionalidade formal.
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Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 109/

2018, por estar eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 109/2018, nos termos do voto
do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 210 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2018,

apresentada pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Reinaldo Soares da
Fonseca.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado nasceu em São Luis do Maranhão, em 28 de novembro de
1963, Filho de Durval Soares da Fonseca e Maria Tereza Soares da Fonseca,
casado com a Senhora Luziana do Vale Campos Soares da Fonseca.

1. Formação Acadêmica.
Após ter realizado o ensino fundamental e médio no Colégio

Maranhense – Irmãos Maristas, em São Luís/MA (1969 a 1980), teve sua
formação acadêmica realizada na Universidade Federal do Maranhão –
UFMA, onde obteve o título de Bacharel em Direito (1985).Especializou-
se em Direito Constitucional (área de concentração: Semiologia Política,
com ênfase em Direito, Democracia e Constituinte), pela Universidade
Federal do Maranhão, em convênio com a Universidade Federal de Santa
Catarina e em Direito Penal e Processo Penal, pela Universidade de Brasília
– UnB.

2. Funções Atuais
Ministro do Superior Tribunal de Justiça a partir de 26/5/ 2015.
Presidente da Quinta Turma a partir de 01/06/2017. Membro da

Terceira Seção.
3. Principais Atividades Exercidas
Concursos Públicos
Aprovação em 1º lugar no concurso para Professor Universitário

da Universidade Federal do Maranhão – UFMA (1986). Aprovação em
12º lugar no concurso para o cargo de Procurador do Estado do Maranhão
(1986). Aprovação em 1º lugar no concurso para o cargo de Juiz de Direito
Substituto do Distrito Federal e Territórios (1991/1992). Aprovação em
4º lugar no concurso de provas e títulos para o cargo de Procurador -
Procuradoria-Geral do Distrito Federal (1991/ 1992). Aprovação em 3º
lugar no concurso para o cargo de Juiz Federal Substituto da Primeira
Região (1993).

4. Atividade Profissional
Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (1982/

1985) e da Justiça Federal no Maranhão (1985/1986) Exerceu, a partir de
dezembro/1986, o cargo de Procurador do Estado do Maranhão. Nessa
qualidade ou como requisitado, desempenhou as seguintes funções
comissionadas: Coordenador da Defensoria Pública na Justiça Federal no

Maranhão (1987); Assessor do Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Maranhão (1987/1988); Assessor-chefe do Gabinete Civil do Governo do
Estado do Maranhão (1988/1989); Assessor do Desembargador Federal
Vieira da Silva e Assessor de Recursos Especiais e Extraordinários da
Presidência do TRF/1ª Região (1989-1992), em Brasília/DF. Nomeado
para o cargo de Procurador do Distrito Federal, em 1992, desistiu, todavia,
da posse. Exerceu o cargo de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal
e Territórios (1992/1993). Assumiu suas funções de Juiz Federal Substituto
na Seção Judiciária do Distrito Federal, em 1993. Nessa qualidade, realizou
diversos mutirões de sentenças na referida Seccional e coordenou trabalhos
de esforço concentrado no TRF/1ª Região, além de ter auxiliado o Núcleo
de Preparação de Magistrados – NUMAG (hoje ESMAF), especialmente
nos cursos de formação para os novos juízes do terceiro e quarto concursos.
Em novembro/1996, foi promovido, por merecimento, para Juiz Federal
da 1ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão. Na SJ/MA, exerceu,
cumulativamente e de forma temporária, a jurisdição das demais varas e da
vara única de Imperatriz/MA. Foi o Diretor do Foro, no período de maio/
1998 a julho/1999, tendo desempenhado a Presidência da Comissão de
Execução local do VII Concurso Público para a Magistratura Federal da
Primeira Região. Juiz instalador da 4ª Vara/MA. Removido, a pedido, para
a Seção Judiciária do Distrito Federal, assumiu a titularidade da 22ª Vara
em agosto/1999, tendo sido, aliás, seu Juiz instalador, unidade onde
permaneceu até a sua posse no TRF/ 1ª Região (2009). Exerceu as funções
de Membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito
Federal e Tocantins (2003/2004). Como Titular, foi diversas vezes
convocado para o TRF/1ª Região: Terceira Turma (abril a dezembro/2000);
auxílio à CorregedoriaGeral (2001/2002); Primeira Turma (maio/junho de
2002); Quinta Turma (2003); auxílio à Corregedoria-Geral (2004/2006);
auxílio à Presidência (2006/2008) e Terceira Turma (2008/2009). Como
Juiz Federal convocado, elaborou as minutas do Provimento Geral
Consolidado da Primeira Região (2002) e do Regimento Interno da COGER
(2001), que foram aprovadas pelo Plenário do Tribunal, e coordenou, no
biênio 2006/2008, os Projetos de Informações ao Judiciário – INFOJUD
(Receita Federal), de Informações de Segurança Pública – INFOSEG
(Ministério da Justiça) e de Conciliação, no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação e na área previdenciária. Participou, também, como Membro
efetivo da Comissão Nacional de Reestruturação da Justiça Federal, instalada
pelo Conselho da Justiça Federal – CJF. Foi o Representante da Justiça
Federal da Primeira Região no Sistema de Indicadores Estatísticos do
Poder Judiciário – Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2006/2008). Foi
Vice-Diretor do Foro da Seccional do Distrito Federal (2008/ 2009).
Desembargador Federal do TRF/1ª Região, promovido por merecimento
(2009/2015). Membro suplente da Comissão Nacional de Erradicação do
Trabalho Escravo – Conatrae – Secretaria dos Direitos Humanos –
Presidência da República - representante da Associação dos Juízes Federais
– 2010/2011.

5. Atividades Exercidas no TRF/1ª Região Coordenador do Sistema
de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região – SistCon (2006/
2008 – 2010/2012 e 2012/2014). Membro da Comissão Multiprofissional
(avaliação de existência e compatibilidade dos portadores de deficiência)
do XIV Concurso para Provimento de cargo de Juiz Federal Substituto da
Primeira Região; Membro efetivo da Comissão de Regimento Interno do
Tribunal (biênio 2010/2012). Membro da Comissão do XIII Concurso
para Provimento de cargo de Juiz Federal Substituto da Primeira Região
(áreas: Direito Processual Civil e Direito Ambiental) e de sua Comissão
Multiprofissional (2011). Membro de diversas Comissões e da Equipe de
Inspeção da Corregedoria-Geral da Justiça Federal – Conselho da Justiça
Federal – CJF (2012/2013). Membro efetivo da Comissão de Jurisprudência
(biênio 2012/ 2014). Presidente da Terceira Turma Suplementar e a Quinta
Turma Suplementar (2011 e 2013, respectivamente). Presidente da Sétima
Turma do TRF-1ª Região (2012/2014). Presidente da Comissão de
Jurisprudência (2014/2015). Coordenador dos Juizados Especiais Federais
da Primeira Região (2014/2015). Presidente da Quarta Seção (2014/2015).
Membro do Conselho de Administração (2014/2015). Coordenador
Científico de Seminário sobre o Novo Código de Processo Civil da Escola
da Magistratura – ESMAF ( 2014). Colaborador dos cursos de
vitaliciamento de Juízes Federais Substitutos – ESMAF Membro do
Plenário e da Corte Especial.
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6. Magistério na Área Jurídica Após aprovação em 1º lugar no

concurso público da Universidade Federal do Maranhão, exerce a função
de magistério superior, desde 1987, tendo lecionado as disciplinas: Direito
Agrário, Teoria Geral do Direito, Direito Constitucional e Direito
Administrativo, em São Luís/MA. Atualmente, está licenciado. Como
colaborador ou palestrante, lecionou temas de Direito Constitucional, de
Direito Administrativo, de Administração Judiciária e de Direito Tributário
na Associação dos Juízes Federais – AJUFE; na APAJUFE, em Curitiba/
PR; no TRF/1ª Região; no Núcleo de Preparação aos Magistrados –
NUMAG; na Escola da Magistratura do Distrito Federal – TJDFT; na
Escola da Magistratura do Maranhão; nas Escolas de Magistratura Federal
da 1ª, 3ª e 4ª Regiões; nas Seções Judiciárias do Distrito Federal, do
Maranhão, do Piauí, do Amazonas, do Pará, de Minas Gerais, de Goiás, de
Rondônia e do Tocantins; na Universidade Paulista – UNIP e no UNICEUB,
ambas em Brasília/DF e na UFMA – Universidade Federal do Maranhão.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 040/2018, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 040/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 219/2018

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

o Projeto de Lei nº 131/2018, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores Z-
139, do Município de Itaipava do Grajaú - MA, com sede e foro no
Município de Itaipava do Grajaú, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade defesa, representação e assistência
da classe dos trabalhadores profissionais do setor artesanal da pesca,

atividades idênticas, similares ou conexas da base territorial do Município
de Itaipava do Grajaú, Estado do Maranhão.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 131/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 221/2018

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

o Projeto de Lei nº 132/2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos,
que Considera de Utilidade Pública o Instituto Soldado Fernandes
“Pantera”, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade apoiar os policiais militares, bombeiros
militares, policiais civis, guardas civis municipais e agentes penitenciários
no que tange as ações de saúde, inclusive apoio psicológico e psicossocial.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 132/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 226/2018

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

o Projeto de Lei nº 140/2018, de autoria do Senhor Deputado Sérgio Frota,
que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto Maranhense de
Pesquisa, Proteção Agroecológica, Social e Tecnológica - IMAPA,
com sede e foro no Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades a promoção da assistência social,
agrícola, ambiental e tecnológica, bem como a promoção da cultura, defesa
e conservação do Patrimônio Histórico e Artístico.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 140/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 227/2018

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

o Projeto de Lei nº 143/2018, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles,
que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação Atlética
Bandeirante Futebol Clube, com sede e foro no Município de Aldeias
Altas, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades proporcionar a difusão de atividades
sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo
ainda, praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas, inclusive futebol feminino, nos termos da legislação vigente.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 143/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 228/2018

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

o Projeto de Lei nº 142/2018, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Comunitária Guajajara da Terra Indígena Lagoa Comprida Ascalwa
da Aldeia Leite, com sede e foro no Município de Jenipapo dos Vieiras,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades a defesa de interesses, direitos
sociais, orientação, organização, representação e apoio às atividades de
organizações associativas ligadas à cultura, assistência médica e educacional.

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

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
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VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 229/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 106/2018, de
autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor, de informações e
documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de
assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e dá outras providências.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei, nos termos do art.
141, do Regimento Interno, foi anexado o Projeto de Lei nº 115/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, por tratar-se de matéria
análoga ou conexa.

A proposição, em epígrafe, prevê que as operadoras de planos e
seguros privados de assistência à saúde obrigam-se a fornecer ao consumidor
informações e documentos, nos termos desta Lei, em caso de negativa de
cobertura parcial ou total de procedimento odontológico, médico, cirúrgico
ou de diagnóstico, bem como de tratamento e internação.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,

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

O primeiro ponto de análise é sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

A matéria da presente proposição poderia ser enquadrada como
de competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88,
art. 22, I), situada fora da esfera de competência residual dos demais entes
o trato do assunto. Porém, há também um viés consumerista na proposta
em análise, de modo a acomodar, em uma análise inicial, a competência
estadual suplementar, conforme previsão do art. 5º, XXXII e art. 24, VIII
(competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para legislar
sobre proteção do consumidor), ambos da Constituição Federal.

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

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

de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o processo
legislativo de leis complementares e ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem
o processo legislativo. O art. 43, da Constituição Estadual, estatuiu quais
matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo
que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 106/2018), não se encaixa
em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo, portanto, objeções
nesta fase do processo legislativo.

Por outro lado, a Constituição Federal em vigor, em seu art. 24, V,
estabelece competência concorrente entre a União, Estado e o Distrito
Federal para legislar sobre consumo, assim como a Constituição do Estado
do Maranhão, em seu art.12, II, e.

Ademais, em matéria de legislação concorrente, conforme
estabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados. A
justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que
animou o Poder Constituinte originário à atribuir a pluralidade de entes
com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem
amparo constitucional.

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

106/2018, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 106/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 235/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei (PL) nº 083/2018, de
autoria do Senhor Deputado Max Barros, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal da Transparência,
do áudio e vídeo dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do
Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se

parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer obrigações
para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise desta proposição.

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 083/

2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 083/2018, nos
termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 238/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 121/2018, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que visa instituir” o Programa de Incentivo à
Musica no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências”.

O art. 1º, da Proposição de Lei, em análise, expõe que o referido
Programa estabelece princípios e diretrizes para a elaboração e
implementação das Políticas Públicas para o Incentivo e Acesso à Música
no Estado do Maranhão. Por sua vez, o art. 7º propõe que para fins de
execução das políticas de incentivo à Música, o Poder Executivo poderá
firmar convênios com órgãos da Administração Direita e Indireta, com
outras esferas de governo, bem como celebra parcerias com o setor privado
e termos de fomento e colaboração, na forma da lei.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que se verifica
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de
Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação

e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governador
do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas
conforme induz os art 7º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seu art. 7º,  há uma
ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir
competência/atribuições a órgãos públicos.

Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento, com a supressão do art.
7º, em face de sua inconstitucionalidade.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 121/

2018, com a supressão do art. 7º.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 121/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2018.

Deputado Marco Aurélio – Presidente, em exercício
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Rogério Cafeteira

P O R T A R I A   Nº 612/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 093/2018 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARLOURDES TERÇAS DE
ALMEIDA, matrícula nº 1404912 e MARCELO SEREJO CASTRO,
matrícula nº 1630672,  ambos lotados na Diretoria de Saúde e Medicina
Ocupacional, para atuarem respectivamente como Gestor e Substituto da
Ata de Registro de Preços - 003/2018 - ALEMA, para futura e eventual
aquisições de “medicamentos, equipamentos hospitalares e odontológicos”,
destinados a atender as necessidades da sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
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Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os

procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 25 de
junho de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de 03 (três) tablets para uso da Mesa Diretora
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 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º,
da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Pregão Eletrônico nº 001/2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com
o Termo de Adjudicação nº 00001/2018-CPL/ALEMA, Termo de
Homologação nº 00001/2018 do Sistema Comprasnet e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0702/2018-ALEMA e autorizo a celebração do Contrato
e emissão da Nota de Empenho com a empresa DANIEL FERNANDO
DE SOUSA SILVA com valor total de R$ 8.078,99 (oito mil setenta e oito
reais e noventa e nove centavos), nos termos do Edital, seus anexos e das

Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento
das normas legais. São Luís–Ma 18 de junho de 2018. Deputado Othelino
Nova Alves Neto. Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2974/2018-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, caput, inc. I da Lei nº 8.666/93 e autorizo a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa Zênite
Informação e Consultoria S/A – CNPJ n° 86.781.069/0001-15 para
prestação de serviço consistente no fornecimento de informação técnico-
jurídica especializada, por inexigibilidade de licitação, para prestação de
serviços de consulta à jurisprudência compilada, legislação atualizada,
doutrina, artigos científicos e de orientação por escrito em licitações, no
valor anual de R$ 10.308,00 (dez mil trezentos e oito 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,  25  DE JUNHO DE 2018.
Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente da ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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