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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/07/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.07.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 024/
2018. QUE “ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 7.374, DE 31 DE MARÇO
DE 1999, QUE INSTITUI O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN.  COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO
ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

II - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

2. 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.

3. 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.

4. 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.

III - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

5. 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.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS –REGIME DE URGÊNCIA–(REQ.Nº 319/2018)

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 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS  26,27 e 28/06/18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 03/07/18, POR FALTA
DE QUORUM NAS COMISSÕES.

V – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS–TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA(REQ.Nº298/18)

7. 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
14,18,19,21,26,27 E 28/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO DOS DIAS 20,25/06 E 03/07/18,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (3ª SESSÃO).

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

8. PROJETO DE LEI Nº 031/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A
DOAÇÃO DE BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
DE USO INFANTOJUVENIL E VESTUÁRIO APREENDIDOS NO
ESTADO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO E COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA – RELATOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE. ACATANDO
SUBSTITUTIVO.

9. PROJETO DE LEI Nº 185/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO SELO “EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM
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DEFICIÊNCIA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

10. PROJETO DE LEI Nº 079/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, PROÍBE O REBOQUE
DE VEÍCULOS PARA MUNICÍPIOS DIFERENTES DO QUE FOI
APREENDIDO OU EMPLACADO. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO
JÚNIOR VERDE.

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.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  27 E 28/06/18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DO DIA 03/07/18
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

VIII – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 050/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE
ALTERA A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2004, QUE DISPÕE
SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA  E PARECER DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

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 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS  26,27
E 28/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, E DO DIA 03/
07/18 DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

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 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS  26,27
E 28/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DO DIA 03/
07/18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 328/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS
DE LEI NºS 046 E 049/2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

X - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 327/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALERIA MACÊDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ABONADA AS SUAS FALTAS DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE
2018, POR MOTIVO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM VÁRIAS
SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO TOCANTINA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/07/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 161/18, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a
Festa do Divino Espírito Santo, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 162/18, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui o Código de Defesa do contribuinte do Estado
do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/18,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Gustavo Pereira da Costa, natural da Cidade do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 03 DE JULHO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia três de julho 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 Cabo Campos.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CABO CAMPOS (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 PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 327 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas as
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 18 e 19 de junho de 2018,
em vista de participação em várias solenidades do Governo do Estado do
Maranhão em vários municípios da  Região Tocantina, conforme
documentação anexa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 28 de junho de 2018. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.07.18
EM: 03.07.18

REQUERIMENTO Nº 328 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam
submetidos ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, os Projetos de Leis nº 046 e 049/2018, de autoria do
Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 03 DE JULHO DE 2018. - Rogério Cafeteira
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.07.18
EM: 03.07.18

INDICAÇÃO N° 426 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao governador
do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao secretário de Educação do
Governo do Estado, senhor Felipe Costa Camarão e ao reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Magnífico Reitor Gustavo Pereira
da Costa para que tomem urgentes e inadiáveis medidas no sentido de
viabilizar a retomada do curso de Direito para Pedreiras e a construção do
campus universitário da UEMA no mesmo município.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e contínuo
aumento da demanda de jovens estudantes na região de Pedreiras. Por ser
considerada polo educacional exatamente por já possuir cursos da UEMA,
uma faculdade particular e do pleno funcionamento do IFMA, é importante
que a Universidade Estadual cresça cada vez mais e ofereça um maior leque
de opções para os jovens de toda a região do médio mearim.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 28 de Junho de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado Estadual –
PR.

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Suspendo a Sessão até que algum Deputado se inscreva no Pequeno
Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Senhor Deputado Júnior Verde, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Mensagem Bíblica. Assim diz a
Palavra de Deus: Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam
na lei do Senhor. (Salmo 119: 1-3). Com esta Mensagem, eu quero saudar
todos os maranhenses, nossos irmãos e irmãs na fé que nos move por um
Maranhão melhor, cumprimentando o Exmo. Senhor Presidente Othelino
Neto e em seu nome cumprimentar todos os Deputados e Deputadas
presentes nesta Sessão, galeria, a imprensa e todos que nos acompanham
em todo o estado. Senhor Presidente, antes de iniciar o nosso
pronunciamento, quero externar meus profundos sentimentos às famílias
de São João do Sóter, onde, infelizmente, uma tragédia coletiva ocorreu: o
Secretário de Cultura e um Vereador foram assassinados durante festejos
juninos. Então, nós queremos externar porque, na verdade, foi uma tragédia
que envolveu muitas pessoas. Três pessoas foram assassinadas na
madrugada do sábado, dia 30, após uma discussão durante o encerramento
dos festejos juninos. Imaginem V. Ex.ªs, povo do Maranhão, apenas em
função de uma discussão, os ânimos se acirraram e lamentavelmente pessoas
ali perderam suas vidas. Quando eu externei os meus sentimentos às
famílias de São João do Sóter, porque eu não tenho dúvidas de que chocou
não só os familiares, os amigos, as pessoas que ali residem, uma cidade
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ordeira e pacata, de pessoas humildes, mas pessoas de bem, homens e
mulheres, e de repente uma tragédia como essa que aconteceu em São João
do Sóter. Eu queria aqui pedir à Secretaria de Segurança que faça o reforço
policial naquele município, as famílias ali precisam e merecem mais reforço
da segurança pública até que para que tragédias como essa não continuem
acontecendo. Segundo a PM, a discussão começou quando houve uma
divergência na questão do horário de encerramento do arraial. Infelizmente,
os fatos em si são menores do que o acontecimento, que é a perda da vida
destes homens. Por causa de uma discussão, eles tiveram suas vidas ceifadas.
Então eu quero aqui, em nosso nome, externar o nosso mais profundo
sentimento. Que Deus possa abençoar todas as famílias e amigos e confortar
neste momento de dor daquele município. Senhor Presidente, eu queria
também, neste momento, pedir a permissão de V. Ex.ª e de todos os
deputados para ir também ao povo do Maranhão e externar a nossa gratidão.
Externamos hoje a nossa gratidão profunda a todos que tiveram a
oportunidade de nos acompanhar em um grande movimento, talvez um
dos maiores movimentos que o município de Brejo já teve. Fiquei muito
honrado em ser recepcionado por centenas de milhares de pessoas no
município de Brejo em um grande evento que eu considero que é o início do
lançamento da nossa pré-candidatura à reeleição para deputado estadual.
Um movimento que contou com a participação de centenas de lideranças
políticas, ex-prefeitos, aqui eu quero destacar o Prefeito Omar que
recentemente deixou o cargo de prefeito e ali confirmou o apoio ao Deputado
Júnior Verde. Ex-prefeita Carlota que confirmou o apoio ao Deputado
Júnior Verde, o Ex-prefeito Chico Caldas que confirmou o apoio ao
Deputado Júnior Verde, a candidata Olívia Caldas que teve mais de oito
mil votos de confiança do povo de Brejo e que será a próxima prefeita do
município e que confirmou apoio ao Deputado Júnior Verde. Também
estava ao nosso lado como deputado federal o Deputado Edilázio, pré-
candidato a deputado federal, que faz um grande trabalho nesta Casa. Tive
a honra de estar ao seu lado. O grupo político escolheu também o Deputado
Edilázio, assim como eu fui escolhido. Esse evento para mim foi o início ou
o reinício realmente de uma atividade, de uma caminhada intensa que nós
empreendemos em todo o estado do Maranhão, sendo recepcionado pelas
pessoas. Ali me senti muito honrado em estar recebendo o apoio não só
dessas lideranças, mas eu destaco também a vereadora mais votada do
município, a vereadora Sâmia, que também está conosco. Fechou
compromisso com o Deputado Júnior Verde, o Deputado Edilázio. E,
também, além de outros líderes do município, presidentes de partidos,
mas quero citar o nome do Presidente Pablo Emanuel do PRB, da juventude.
Um jovem que é da juventude do município, entre outros líderes políticos
que ali se encontravam, vereadores. E para as bênçãos de Deus em nossas
vidas tivemos a oportunidade de poder, Senhor Presidente, contar hoje
com a parceria desses homens e mulheres que buscam o melhor para o seu
município, que querem melhorar a qualidade de vida do seu povo. E é por
isso que estamos dizendo que é rumo ao futuro. E eu disse lá na oportunidade,
como a frase de Odorico Paraguaçu, em O Bem-Amado, de Jorge Amado,
quando ele disse o seguinte, que política, Deputado Edivaldo, é os pés no
presente e os olhos no futuro. E este futuro que nós queremos é um futuro
de desenvolvimento, de interação social, de participação, que a política,
como transformadora da sociedade, cumpra o seu papel essencial. E é por
isso que estamos instituídos por aqueles que nos oportunizaram estar
deputados. E tenho honrado o compromisso com cada voto de confiança.
E hoje renovamos esse compromisso quando somos recebidos nos
municípios maranhenses por lideranças como essas. E lá em Brejo foi um
grande evento, emocionante. Nós realmente entendemos a grandiosidade
de uma iniciativa que nos dá mais responsabilidade. Eu saí do município de
Brejo mais responsável, assim como saio de todas as reuniões, porque nós,
enquanto políticos, não temos poderes. Nós temos responsabilidades. E a
nossa responsabilidade se torna maior ainda quando as pessoas acreditam
na gente, quando as pessoas mantêm a sua esperança no político, quando
elas acreditam que é possível, sim, mudar a realidade social. E só se muda
a realidade social com trabalho. E é por isso, Deputado Cabo Campos, que
temos trabalhado intensamente nesta Casa, na Sala de Comissões, pela
segurança, pela administração, pelos direitos humanos, buscando consolidar
políticas de desenvolvimento para todas as categorias sociais do nosso
Estado. E nos orgulhamos disso, porque temos serviço prestado hoje em

todo o estado do Maranhão. Até digo que quando tem um policial que
chega em um município para reforçar a segurança, tem a participação da
Assembleia Legislativa, da Comissão de Segurança e do Deputado Júnior
Verde. Quando o Governador vai inaugurar uma Escola Digna, tem a
participação desta Casa, da Comissão de Educação, do Deputado Júnior
Verde. Quando vai lá pavimentar as ruas do Estado do Maranhão, tem lá a
participação da Assembleia Legislativa, das Comissões desta Casa e está
lá a participação do Deputado Júnior Verde, apoiando iniciativas que
visam o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Foi assim que aconteceu
em Brejo, Senhor Presidente. Aqui nesta tribuna eu já fiz referência a essa
iniciativa. Nós conseguimos transformar um espaço que estava ocioso, na
primeira ida nossa ao município de Brejo. O espaço estava abandonado em
uma escola profissionalizante, que é o IEMA. Tenho aqui, e está nos
Anais desta Casa devidamente registrado para quem quiser acompanhar,
para quem quiser saber que o Deputado Júnior Verde lá na casa do ex-
Prefeito Chico Caldas, Dra. Carlota, Olívia Caldas com o Dr. Omar, com o
Pablo Emanuel, sentamos, e eles me pediram: “Deputado, traga para cá
uma escola. Nós queremos melhorar a qualidade do povo. Precisamos de
educação, porque só se melhora qualidade de vida das pessoas com
educação”. E nós fizemos uma proposição, uma indicação que está registrada
nesta Casa, solicitando ao Governador, ao então Secretário daquela pasta,
do responsável pelo IEMA, para que ele pudesse fazer uma intervenção e
ali pudesse implantar o IEMA. E a resposta chegou a esta Casa dizendo
que estava no planejamento, o que iam fazer o IEMA, e, recentemente,
alguns meses atrás, o IEMA foi inaugurado naquele município. E não foi
só o IEMA não, a nossa preocupação com a educação, a pavimentação
asfáltica, quantas pessoas não foram vitimadas, Deputada Graça Paz, na
ida, na entrada do município estava cheia de buracos, intrafegáveis, e eu
junto ao Governador e ele, o próprio Governador, numa audiência que eu
tive com ele, ele fez referência que o Deputado Júnior Verde pediu pelo
povo de Brejo. o Mais Asfalto para pavimentar as ruas, inclusive há ruas
e avenidas que foram pavimentas e já precisam de recuperação, porque as
últimas chuvas levaram infelizmente uma parte do asfalto e nós vamos
cobrar da empresa, porque é inadmissível que, durante alguns meses, só
alguns meses, um asfalto que foi colocado, um novo asfalto, tenha sido
levado pelas chuvas. E é por isso que o povo de Brejo, sem contar, Senhor
Presidente, os nossos aquicultores, os nossos pescadores, o nosso serviço
prestado que temos no município porque estão recebendo benefícios sociais,
graças a um trabalho também nosso. E aqui eu fico muito honrado, porque
o povo de Brejo  reconheceu os nossos esforços, as nossas lutas, como eu
espero que também o povo do Maranhão reconheça todos os nossos
esforços, as categorias sociais que temos defendido nesta Casa,
veementemente, nós queremos continuar esse trabalho, queremos poder
continuar defendendo o povo do Maranhão e para isso nós precisamos de
uma oportunidade, novamente, a oportunidade que é de poder estar aqui
defendendo os anseios populares, como sempre o fazemos, e foi assim
que nós fomos recebidos em Brejo, com uma grande festa, gratidão é
pouco, a palavra gratidão, ela ainda é uma palavra pequena para externar os
sentimentos mais profundos que nós temos para com aqueles que, de
forma assim tão espontânea, num sábado, deixando os seus afazeres
pessoais para estarem ali só para acompanhar o lançamento da nossa pré-
candidatura pelo grupo que aqui fiz referência, tanto a minha candidatura
quanto a do Deputado Edilázio, que eu quero agradecer a oportunidade
também, porque é um grande Deputado e não tenho dúvida de que nós,
juntos, faremos muito pelo povo de Brejo e pelo povo do Maranhão.
Então, aqui fica este sentimento e que espero que possamos, da mesma
forma que fomos recebidos em Brejo, possamos avançar. E foi assim
também, Senhor Presidente, lá em Vitorino Freire, mas vou deixar para
fazer referência a Vitorino Freire, daqui a pouco. Alto Alegre do Pindaré
que nós estivemos presentes também e outras dezenas de municípios que
percorremos, durante este fim de semana, de quinta-feira até domingo,
chegamos às 4h da manhã de segunda-feira, mas falamos das nossas
proposições, das nossas idas buscando sempre acolher demandas para
trazer para esta Casa. Eu quero encerrar aqui também com mais uma
Mensagem Bíblica, que assim diz a Palavra de Deus: De tudo o que se tem
ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é um
fato. Se estou Deputado hoje é porque Deus me permitiu estar aqui nesta
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Casa nos concedendo este mandato e o povo também nos confiou. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Cabo Campos, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Senhoras e
Senhores, o nosso mais cordial bom dia. A minha vinda à tribuna nesta
manhã é para lamentar a morte de um jovem Prefeito da cidade de São João
do Caru. O nosso amigo que foi empossado no lugar de Xixico, que era o
prefeito, mas foi cassado, e o prefeito sai da cidade de São João do Caru,
nosso amigo Geraldo Castro morreu jovem, aos 42 anos, na manhã de
domingo, ele estava internado em um hospital de Teresina, até onde nós
sabemos as causas da morte não foram divulgadas. Segundo informações,
ele foi levado e orientado a cuidar da saúde após passar mal e apresentar
vários processos de tosse e, ainda segundo informações, ele teria sido
diagnosticado com problemas no fígado e rins, tendo ido até a cidade de
Teresina buscar tratamento. Infelizmente o nosso prefeito não resistiu
veio a falecer. Nós fomos procurados por alguns vereadores, liderados de
modo especial pelo Vereador Batista de Santana, que tem como seu filho o
irmão Daniel, um jovem promissor, uma grande liderança naquela cidade
que está de luto. Queremos aqui no solidarizar com toda a cidade de São
João do Caru, com os familiares do Prefeito Geraldo e dizer que estamos
à disposição. Existem coisas que só Deus pode fazer para consolar o
coração das pessoas, o que nós podemos fazer somente é lamentar e dar
para todos os vereadores e à população de São João do Caru nossos
pêsames. Já vamos entrar com pedido de pesar pelo falecimento do nosso
prefeito e desejar a todos de São João de Caru que possam estar se
solidarizando com a família e dizer a todos que o Deputado Cabo Campos
e a Assembleia Legislativa sentem muito pela perda de um jovem que era
prefeito de uma cidade tão importante do Maranhão, como é São João do
Caru.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, Comitê de Imprensa. Senhor Presidente, domingo à tarde,
participamos de um dos maiores eventos jovens do mundo. Trata-se do
Projeto Calebe, um projeto desenvolvido pela Igreja Adventista
principalmente na América do Sul. Particularmente, no estado do Maranhão,
a Igreja Adventista, que é uma  denominação fortíssima  no estado, com
cerca  de  1.500 igrejas, somente  920 igrejas na  região Centro-Norte  do
Maranhão, é presidida  pelo Pastor  Fernando Lima. Uma igreja que  tem
desenvolvido uma  obra  social,  como  já  falamos  anteriormente  nesta
tribuna, extraordinária  em  todo o planeta.   Os  Desbravadores, que  é uma
organização dentro da  igreja  com crianças  dos  9 aos  15  anos, superam
em  muito hoje a  famosíssima  organização chamada  de  Escoteiros. Pois
bem,  os  Desbravadores  são  uma  peça  importante  dentro desta
engrenagem  religiosa conhecida  como Adventistas.   Ali  no Castelinho
mais  de  dez  mil jovens   no centro do ginásio, em todas   as  arquibancadas,
fora  do Castelinho,   diante  de  telões, a juventude reunida perante seus
líderes maiores, pastor Leonino Santiago, que é presidente da União Centro
Norte, aliás Presidente da União Norte Brasileira, que reúne os estados do
Amapá, Pará e Maranhão. Diante do pastor Fernando Lima, que é
presidente da Associação Centro-Norte ou Associação Maranhense e de
outras autoridades da igreja Adventista, como o pastor Tadeu, pastor
Fausto que militam diretamente com a juventude. O que é o Projeto Calebe?
A missão Calebe? A juventude Adventista doa as suas férias durante 30
dias para fazer o seguinte: visita e assistência aos enfermos, alfabetização
de adultos, reforma de casas de pessoas na linha da pobreza, doação de
cestas básicas a famílias selecionadas por critérios de dados sócio
econômicos, limpeza e reforma de praças públicas, logradouros públicos
em geral. Cursos profissionalizantes, cursos de arte culinária,

aconselhamento matrimonial, aconselhamento para o namoro e noivado,
orientações sobre saúde e higiene, orientação sobre saúde bucal, tratamentos
dentários gratuitos. Dentre outras ações praticadas por essa juventude
que doa suas férias, chamada de “férias radicais” completamente doadas à
disposição de uma população carente, necessitada, que recebe, com muito
carinho e muita gratidão, a ação benéfica desses jovens adventistas. Senhor
Presidente, os adventistas são uma denominação no mundo que mais
pratica a ação social. Eles estão voltados para grandes hospitais no mundo
inteiro e aqui no Brasil as principais cidades e capitais têm hospitais
adventistas, grandes escolas, escolas respeitadas, como temos aqui em São
Luís a Escola Adventista, uma escola que congrega só na Unidade da
Cohama cerca de dois mil alunos, destes dois mil alunos, quase quinhentos
recebem bolsa integral, não pagam nada para receber uma educação de
primeiríssima qualidade. O Brasil deve muito aos adventistas, o Maranhão
deve muito aos adventistas, na área da saúde, da educação, na área social,
o Maranhão, o Brasil e o mundo têm uma dívida impagável para com estes
extraordinários homens e mulheres que desenvolvem além do trabalho
religioso de pregação da palavra, o que se chama Evangelho Integral, porque
pregam a palavra e fazem as obras necessárias que a comunidade carente
reclama. Nossos parabéns ao Pastor Leonino, ao Pastor Fernando Lima,
aos pastores Tadeu e Fausto, nossos parabéns à Juventude Adventista
por esta missão Calebe, esta missão voltada para o bem-estar, para pregação
da palavra, mas, sobretudo, para uma ação resgatadora diante daqueles que
necessitam das mínimas atenções do Poder Público e da sociedade. Deus
possa continuar abençoando a Igreja Adventista e, sobretudo,  e
particularmente, a sua juventude no estado do Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHLEINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
acompanham por meio da TV Assembleia. O nosso mais cordial bom dia,
que Deus seja louvado. A palavra de Deus diz: “Agora que já se ouviu
tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e guarde os seus mandamentos,
pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo
o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal”.
(Eclesiastes 12. 13-14). Senhoras e Senhores, nada escapa aos olhos de
Deus, as pessoas podem até mentir para a família, para os amigos, para a
população, mas nada escapa aos olhos de Deus. Deus está atento às ações.
Senhor Presidente, quero destinar o pronunciamento da manhã de hoje aos
aposentados do estado do Maranhão, pensionistas, servidores públicos
em geral também. Recebemos muitas reclamações no último domingo,
ontem também, segunda-feira, acerca do atraso no pagamento dos servidores
do Estado e do atraso também no pagamento de aposentados e pensionistas.
Esses pagamentos em atraso também não foram todos, mas nós recebemos
muitos relatos de pensionistas e aposentados que não haviam recebido
ainda os seus vencimentos e os proventos. Nós fizemos inclusive um
questionamento ao governo do Estado do Maranhão: qual o motivo do
atraso, cobrando que o Governador do Estado do Maranhão possa honrar
o compromisso e fazer o pagamento dos salários atrasados dos servidores,
dos aposentados e também de pensionistas. Também o nosso
questionamento com relação aos R$ 400 milhões que foram resgatados do
Fundo de Pensão que estavam depositados no Banco do Brasil e que o
governo Flávio Dino, estranhamente, de uma hora para outra, fez o resgate
desses R$ 400 milhões se justificando inclusive para pagar a folha, então
perguntamos ao governo do Estado do Maranhão: as contas não estão
sanadas? As contas não estão em dia? Não arrecadou o suficiente? Não
tomou a quantidade de bens suficiente dos maranhenses para arrecadar
com os leilões? As contas não estão em dia? Qual o motivo então do atraso
e qual o motivo desse resgate de R$ 400 milhões do Fundo de Pensão?
Então, são alguns questionamentos que precisam ser respondidos pelo
governo do Estado do Maranhão. Chegou a nós a notícia de que esse atraso
de alguns funcionários e de alguns servidores, de alguns aposentados seria
por conta também do sistema que foi trocado pelo governo do Estado pela
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bagatela de R$ 36 milhões, ou seja, R$ 36 milhões para administrar o
sistema que vem dando um problema. Paga-se um milhão por mês para a
gestão, para a administração do sistema, e compreendam o pagamento de
um milhão de reais para o sistema não atrasa, mas o pagamento do servidor,
o pagamento do aposentado, o pagamento do pensionista atrasou. Então
cobramos do governo do Estado esclarecimento e principalmente o
pagamento desses atrasados dos aposentados e pensionistas. Inclusive
com muitas interações nas redes sociais em relação a isso. Aí vou citar
alguns: “Vários aposentados não receberam, inclusive a minha avó”,
falou a Jaqueline. “Minha mãe ainda não recebeu”. “Gente coisa pior
estar por vir”. “E para aonde foi o dinheiro para pagar os aposentados?”
“A minha mãe também não recebeu”, disse a Goreth. “Eu que estou na
ativa não recebi, nem contracheque e nem espécie”. “Nós temos que
saber como proceder caso alguém saiba”. “E eu que pensei que seria
uma aposentadoria segura. Não estou aposentada. Sou do quadro efetivo
de professores e eu também não recebi”. Então muitas reclamações, muitos
questionamentos. E não poderíamos deixar de acionar, de cobrar do
Governo do Estado do Maranhão para que faça o pagamento dos
aposentados, bem como cobrar satisfação, informações com relação ao
sistema. Um sistema muito caro, que era para estar funcionando, e funciona
com problemas. E com um contrato caríssimo, um contrato muito alto de
R$ 36 milhões. E pagando R$ 1 milhão por mês em um sistema que não
está funcionando e atrasando o salário dos aposentados. E fica o nosso
questionamento: tem dinheiro para pagar os aposentados? Os servidores?
Os pensionistas? Ou foi só um erro no sistema? De qualquer forma
precisamos dos esclarecimentos por parte do Governo do Estado do
Maranhão. Em defesa dos aposentados, em defesa dos pensionistas, em
defesa dos servidores públicos do estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa, galeria, quero iniciar aqui lendo uma mensagem
bíblica. Assim diz a palavra de Deus: De tudo o que se tem ouvido, o fim é:
Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de
todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que
está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Senhor Presidente, neste
último final de semana, iniciando na quinta-feira, estive visitando vários
municípios do Estado do Maranhão. Municípios esses que tenho orgulho
de dizer que represento aqui nesta Casa Legislativa por ter já sido votado
várias vezes e por ter feito algo pelos municípios em forma de trabalho e
benefício. Mas aqui, neste momento, quero enfatizar o município de Arame.
Município esse que há vários anos venho tendo orgulho de ser o
representante daquele município nesta Casa Legislativa e no Estado do
Maranhão. O grupo político que nos apoia, o grupo liderado pelo Dr. João
Menezes, ex-prefeito, pela Drª Jully, atual Prefeita, e pela Câmara Municipal
da Cidade de Arame e, orgulhosamente, estive lá na quinta-feira, Deputado
Edivaldo Holanda, e recebi um Título de Cidadão Aramense. Título este
em que o autor, Deputado Wellington do Curso, é o Presidente da Câmara
Municipal de Arame, Vereador João Ribeiro. E subscrito pelos 12
Vereadores, totalizando os 13 Vereadores da Câmara Municipal que
subscreveram esse Título de Cidadão Aramense, que para mim é muito
orgulho em ser reconhecido por um Vereador Presidente e também ser
reconhecido por todos os Vereadores com assento naquela Casa Legislativa.
Então foi por unanimidade que aquela Casa Legislativa, a Câmara
Municipal de Arame me concedeu um Título de Cidadão Aramense. Eu só
tenho que agradecer, primeiro, a Deus; segundo, ao trabalho que temos
feito no Estado do Maranhão pelo reconhecimento das pessoas para
conosco e, como disse aqui, em especial, Arame. Já fiz algo, mas tenho que
fazer muito mais, porque Arame é uma cidade que é como se eu me
sentisse dentro da minha própria cidade, é como se eu saísse da minha
residência e adentrasse em outra residência, também sendo minha, a mesma
residência.  Então é muito importante, eu senti que estou dentro da minha
casa, perto dos meus amigos, próximo dos meus amigos e perto dos meus
irmãos. Então, eu já me sentia um aramense, de fato, agora eu me sinto

aramense de direito. Então, quero aqui só agradecer àquele município, aos
vereadores com assento naquela Casa por esta honraria concedia a mim. E
tenho certeza de que não só irei honrar hoje, mas para o resto da minha vida
este reconhecimento, este Título que foi me concedido, esta Certidão de
Nascimento de um município tão querido que nós abraçamos e que também
nos abraçou, eu só fico feliz e agradeço a Deus.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores Deputados, eu
avancei aqui os primeiros itens da pauta porque são quatro PECs, mas nós
não temos 25 deputados presentes. Parecer nº 241/2018, da CCJ, em
redação final ao Projeto de Lei nº 009/2016, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº
147/2018, de autoria do Poder Executivo (lê). Este projeto depende de
parecer das comissões técnicas. Vou suspender a sessão para que as
comissões possam se reunir. Reaberta a sessão. O Projeto de Lei nº 147/
2018 fica para a sessão de amanhã. Projeto de Lei nº 224/2015, de autoria
da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 155/
2016, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei n.º 127/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Projeto de Resolução Legislativa, n.º 002/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 321/2018,
de autoria da Deputada Francisca Primo. A Deputada está ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Requerimento n.º 323/2018, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. O Deputado está ausente. Fica transferido
para a próxima sessão. Requerimento n.º 324/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 325/2018, de autoria
do Deputado Edson Araújo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação da Mesa: Requerimento n.º 326/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
de manhã, dia 04 de julho: Medida Provisória n.º 273, de autoria do Poder
Executivo; Projetos de Lei n.º 031, 185 e 079, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimento n.º 327, de autoria da Deputada Valéria
Macedo; Requerimento n.º 328, de autoria do Deputado Rogério Cafeteria.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Antes de dar prosseguimento, que V. Exa. pudesse
analisar a possibilidade de conceder um minuto de silêncio  ao amigo
Deputado Estadual Guilherme Uchôa, seis vezes Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Pernambuco, membro também  do Parlamento da
UNALE e amigo desta Casa também, amigo do Parlamento Estadual de
todo o Brasil, que faleceu na madrugada desta manhã, o Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de Ordem)
– Presidente, extensivo também, Deputado Wellington, permita fazer esse
um minuto de silêncio pelas vítimas também lá de São João do Sóter, pelo
nosso repórter Jânio Arley, enfim, por aqueles que, infelizmente, perderam
suas vidas por situações outras. Aproveitar este minuto de silêncio para
externar realmente todas as famílias maranhenses para que sejamos mais
tolerantes e possamos aqui ter o conforto, naturalmente, de Deus. Esse
minuto de silêncio é emblemático. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que fiquemos todos em posição de respeito e façamos um minuto
de silêncio.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar Independente. Bloco
Parlamentar PV/PSD. Deputado Edilázio Júnior, por 6 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Caros Colegas Parlamentares,
imprensa e galeria. Senhor Presidente, na última quinta-feira, eu protocolei
aqui nesta Casa, o pedido de impeachment contra o Governador do Estado
do Maranhão, uma vez que ficou bem claro naquele memorando, Deputado
Sousa Neto, no qual um Coronel da Polícia Militar, pede para que sejam
investigados e fichados aqueles que são oposição e que possam causar
algum tipo de embaraço às eleições vindouras. E em conversa com um
decano na advocacia do Estado do Maranhão, Dr. Pedro Leonel Pinto de
Carvalho, mostrei todas as notícias que haviam sido dadas pelos meios de
comunicação, blogs, jornais e quando ele olhou ele ficou pasmo, com essa
situação, com essa limitação de ir e vir, desse monitoramento, Deputado
Wellington, que a Oposição vem sofrendo no Estado do Maranhão e ele
fez uma peça muito bem fundamentada, uma peça muito rica,
processualmente falando e que foi protocolado aqui na última quinta-feira,
e aí peço ao Presidente Othelino que mande o quanto antes para os órgãos
técnicos desta Casa, uma vez que todos os requisitos de admissibilidade
deste pedido encontram-se lá, a legitimidade também do autor, no caso eu
que fiz este pedido, e aqui eu já coloco à disposição todos os outros
colegas que queiram endossar, que queiram assinar esse pedido de
impeachment também que não tem nenhum problema com relação a isso e
que nós possamos colocar em plenário, o quanto antes, possamos colocar
em votação esse pedido, uma vez que a lei, a Lei do Senado, 1.079 de 1950,
Deputado Wellington, é bem clara quando diz com relação aos crimes de
responsabilidade no seu artigo 7º, ela diz que servir-se da autoridade, no
caso o Governador, que é a autoridade máxima do Estado, servir-se da
autoridade com os seus subordinados, usar dessa subordinação para praticar
o abuso de poder e no caso foi isso que o Governador fez quando deixa
haver uma interferência da Polícia Militar, que é a Polícia Militar do Estado
do Maranhão, quando ele quer usá-la como uma Polícia Militar política e
partidária, quando ele quer usar a Polícia Militar com fins políticos. Então
o crime de responsabilidade ali está caracterizado e ainda existe a omissão
do próprio governo. Nós aqui tentamos por diversas vezes ouvir os coronéis
envolvidos nessa celeuma, todos os requerimentos aqui foram barrados.
Convites para que os coronéis pudessem vir à Assembleia Legislativa
prestar esclarecimentos também foram barrados. E o que nós ficamos
sabendo é apenas que foi aberta uma sindicância, mas até hoje, Deputado
Wellington, ninguém sabe o que deu essa sindicância, em que pé está essa
sindicância, se existe culpado, se já foi punido, se já foi encerrada a
sindicância, ninguém sabe nada. Então, por conta dessa omissão também
do Governador, e aqui nesta Casa não conseguimos aprovar nada que
pudesse esclarecer essa situação do monitoramento dos oposicionistas no
estado do Maranhão, é que foi feito esse pedido de impeachment, peça
formulada pelo Doutor Pedro Leonel, dos advogados mais conceituados
do nosso Estado. Fica aqui o meu apelo para que possa tramitar pela parte
técnica da Casa o quanto antes para que possamos aqui colocar em votação
e, assim, saber o que cada parlamentar acha de o Governador autorizar a
Polícia Militar a investigar, fichar, perseguir aqueles que não rezam a sua
cartilha. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Democrático declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, vou ser bem rápido em respeito à fala do
Deputado Wellington sobre a questão dos aposentados e pensionistas do
Estado. O pagamento, Deputado Wellington, é feito na última sexta-feira,
mas, se assim não tiver sido, a lei diz que o Estado ou a empresa, no caso
a iniciativa privada, tem até o 5º dia útil do mês subsequente para fazer
esse pagamento. Então, em hipótese nenhuma, poderia ser questionado o
atraso de pagamento de pensão ou benefício, me perdoe, numa tentativa
de gerar um fato e uma instabilidade, uma insegurança para os aposentados.
Isso não existe, foi pago na sexta-feira e, assim sendo, de forma antecipada.
Se V. Ex.ª quer usar esse critério de data, nós poderemos pagar até o 5º dia
útil do mês subsequente como foi pago antes, aí a minha leitura não muda.
V. Ex.ª fala em atraso, e eu digo que foi feito de forma antecipada, e isso é
o fato. Sobre a questão da aplicação, ela se deve ainda a um contrato feito
sobre os 400 milhões, Deputado, dos governos anteriores, que eu não vou
nem citar aqui quem era a governadora ou o governador, isso não vem ao
caso. Existe um contrato de aplicação de recursos. Alguns deles bloqueados
até 2024. O que o Estado fez foi pedir uma antecipação de resgate,
obviamente para fazer o pagamento para ser utilizado no pagamento. O
que não foi o caso ainda, mas, se fosse, seria legítimo. Todos nós somos
sabedores que o sistema de Previdência no país, não só do Maranhão
como de todo país hoje é deficitário. E o daqui ainda tem um agravante.
Quando foi criado em 94, ele já foi criado de forma equivocada, ele já
iniciou com um déficit. Então apenas para que seja liberado antecipado, já
que o banco não quis de forma amistosa fazer essa antecipação, então foi
necessário que se ingressasse com uma ação judicial. Não existe nada de
extraordinário. As coisas transcorrem de forma normal. Eu não vi V. Ex.ª
nem nenhum oposicionista falar sobre antecipação do pagamento do 13º.
Porque dos estados do Brasil, o Maranhão foi o único estado do Brasil que
pagou antecipadamente a primeira parcela do 13º. E aí eu não vi essa
preocupação de ninguém dizer que o Estado estava quebrado. O Estado
não está quebrado. O Estado enfrenta a realidade trazida por um governo
ilegítimo, que é do Presidente Temer, que desestabilizou o país por meio
de impeachment, porque não existia nenhum fundamento jurídico. Foi
uma forma de você depor do cargo de Presidente uma Presidente, que aqui
não cabe me fazer juízo de valor se é popular ou não, mas foi legitimamente
eleita. Ela foi deposta por meio de um golpe, porque passaram para a
população do país que esse golpe seria a solução para tudo. E o que nós
vimos hoje é um País ainda pior. E o Maranhão sofrendo as consequências
desse desgoverno. E aqui sobre o pedido de impeachment, pela relação
pessoal, pela amizade que tenho com o Deputado Edilázio, eu vou me
permitir calar, porque é um absurdo tão grande que eu não tenho nem
defesa a fazer sobre isso. Eu acho que o Deputado só pode estar de
brincadeira conosco sobre esse pedido e sobre a peça do advogado Pedro
Leonel, apesar de ele ter uma vasta carreira e ser conhecido pelas suas
polêmicas. Eu pelo respeito que tenho a ele, vou esperar que a Casa se
pronuncie, mas é um total absurdo esse pedido de impeachment. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Graça Paz.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington do

Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Graça Paz, Max Barros,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,  Raimundo Cutrim e Wellington
do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Neto Evangelista, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Stênio Rezende Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria
Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula.  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 ao Deputado Wellington do Curso. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente anunciou
que não havia quórum regimental para a apreciação da Matéria constante
na Ordem do Dia, que foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na
forma do Regimento Interno, também foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:  325/2018, de autoria do
Deputado Edson Araújo e 326/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. Não houve orador inscrito para o 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, 03 de julho de 2018.

Ata da Sessão Solene em homenagem a Cultura Popular
Maranhense, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão em vinte oito de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré.

Às onze horas e trinta minutos, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene para
homenagear a Cultura Popular Maranhense, convocada por meio do
Requerimento nº 170/2018, de sua autoria. Em seguida, convidou para
compor a Mesa: Senhor Diego Gaudino, Secretário de Estado da Cultura;
Senhor Zé Inácio Lula, Deputado Estadual; Senhor Paulo Trabuzi,
Representando o Grupo Musical Tira Teima; Senhor Joel Jacintho,
Jornalista Radialista; Senhor Ademar Danilo, Diretor do Museu do Reggae;
Senhor Neto de Azilio, Presidente do Conselho Regional da Cultura; Padre
Claudio Roberto, representando o Santuário de São José de Ribamar;
Senhora Amélia Sofia, representando o Bloco Carnavalesco Fuzileiros da
Fuzarca; Senhor Erlanes Duarte, representando a equipe do filme “Muleque
té doido”; Senhora Cinthia Avelar, representando o Boi de Guimarães e
Senhora Rosa Reis, representando o Grupo Cacuriá de Dona Teté. Dando
continuidade a solenidade, o Deputado Bira do Pindaré passou a presidência
dos trabalhos para o Deputado Zé Inácio Lula e ocupou a Tribuna para
homenagear a Cultura Popular Maranhense, destacando sua relevância e
suas contribuições sociais e seus principais representantes contemporâneos,
que estão sendo homenageados nesta Sessão Solene. Em seguida, assistiu-
se uma apresentação do Grupo Musical Tira Teima.  Em ato contínuo foi
feita a entrega da Medalha João do Vale aos Senhores: Paulo Trabulsi,
Erlanes Duarte, Ademar Danilo Santos Júnior e de Placas com o título de
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão aos Senhores (as):
Sebastião Wanderlan Rolin, Amélia Sofia,  Maria da Graça Viana, Padre
Cláudio Roberto, Rosa Reis,  Flávio Henrique Sá Macêdo, Eudâmidas
Pereira Pinto, Tadeu de Jesus Câmara, Wenderson Melo Linhares, Eder
Silvanilson, Bruna Monik Cunha Rodrigues, Claudio Mendes Pereira,
Nielson Magalhães Meneses, Josimar Freire Rangel, José Clovis Lopes
Cantanhede, Silvana de Jesus Fontenele, Flávio Nícolas Carvalho do Vale,

Josiléia Castro Reis Frazão, Paulo Salaia Costa de Jesus, Tiago Rodrigues,
Carlos Alberto Gomes Chaves, Ubiracy Aymoré, Silvia Cristina Alves
Alvarez, Ronaldo Rabelo da Silva, Sandra Mara Salis Brandão, José de
Ribamar Pinto Moraes, Filomeno Antonio Nunes Araújo, Raimundo
Nonato Pinto Madeira, Rafael Jorge Sodré Lopes, Maria de Jesus Câmara
Louredo, Rosâgela Gomes Santos, Rosângela Cristina Monteiro Mendes,
Magno Carlos Ferreira Martins e Flávio Caetano Barata Veloso . Na
sequência entregou as placas de homenagem especial aos Senhores (as):
Eliezé Gomes Martins, Nelci de Almeida Pinto, Cinthia Avelar, Josélia
Castro Reis Frazão, Silvia Cristina Alvarez, Joel Jacintho e Diego Galdino.
Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Joel Jacinto e Paulo Trabulsi
que agradeceram pela homenagem. O Deputado Bira do Pindaré retomou
a presidência dos trabalhos e concedeu a palavra ao Senhor Erlanes Duarte,
que agradeceu pela Comenda recebida e discorreu a importância de fazer
cinema no Maranhão na perspectiva da Cultura Popular. Também fizeram
uso da palavra para agradecer a homenagem, Padre Claudio Roberto, Senhor
Joel Jacintho e o Senhor Paulo Salaia. Para concluir, o Presidente teceu
suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 28 de maio de 2018. Deputado Bira do Pindaré - Presidente em
exercício

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 03 DO MÊS DE JULHO, DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
ANTONIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 151/2018  – ESTABELECE o tratamento

tributário do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA),
para dispor sobre a forma de pagamento do tributo.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATORIA: Deputado GLALBER CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 152/2018  – ESTABELECE a isenção de

anuidade dos  conselhois profissionais a recém-formados que não estejam
exercendo a profissão.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 153/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o  Projeto Missinários Filhos da Luz, com sede e foro no Município
de Açailândia-Ma.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/2018 –

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo João do Vale ao Senhor
ADEMAR DANILO SANTOS JÚNIOR, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 006/

2015 – ACRESCENTA o artigo 170-A à Constituição do Estado do
Maranhão.
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AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de Julho de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 153/2018

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 273, de 03 de abril de
2018, que “Altera a Lei Estadual nº 7.374, de 31 de março de 1999, que
institui o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão -
FUNBEN.

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

Ressalte-se, que quando do exame da matéria, no âmbito da
Comissão, foi apresentada uma Emenda Modificativa subscrita pelo Senhor
Deputado Eduardo Braide, que propõe a supressão do parágrafo único do
art. 1º, da Lei nº 7.374, de 31 de março de 1999, com redação dada pela
presente Medida Provisória; propõe ainda a supressão dos artigos 13 e §
único do Art.25 da  da Lei nº 7.374, de 31 de março de 1999, com redação
dada pela Medida Provisória, bem como o § 2º do Art.25 da Lei nº 7.374,
de 31 de março de 1999, com redação dada pela presente Medida Provisória,
passa a valer como paragrafo único.

A Medida Provisória está adequando a Lei nº 7.374, de 31 de
março de 1999, a Lei Complementar nº 196, de 27 de outubro de 2017, que
estabeleceu ao Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos do Estado
do Maranhão (NASSP) a atribuição de órgão gestor do FUNBEN e criou
o Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores.

Também a presente Medida Provisória está estabelecendo novos
casos que não exige carência, bem como prevendo a possibilidade do
segurando que estiver exercendo atividade fora do âmbito dos Poderes
estaduais a optar pela assistência à saúde mediante recolhimento da sua
contribuição e da contribuição patronal.  Com efeito, cabe agora ser analisado
o aspecto constitucional, inclusive o atendimento dos pressupostos de
relevância e urgência, adequação orçamentária e financeira, e por último o
mérito, consoante estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao prever,
no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos
para explorar diretamente, ou por concessão, os serviços locais
de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, a edição

de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em
dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros
partícipes da Federação que não a União, ou ainda, impor uma
proibição específica quanto à utilização pelos Estados-
Membros de instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse
vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436).
No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão na
Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional
nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

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

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

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

O art. 61, § 1°, II, ‘e’ da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração e leis que disponham sobre:
“e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública,
observado o disposto no art. 84, VI:.”
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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 se afastar do modelo federal devendo observa-lo (CF, artigo
25, caput) como, por exemplo, 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.”

De acordo com o art. 43, V, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente
ao Governador do Estado: legislar sobre “criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”.

 “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:

“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da
administração pública é de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Princípio da simetria.
Afronta também ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º
da CF). Reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivo de
lei, de iniciativa parlamentar, que restringe matérias a serem
publicadas no Diário Oficial do Estado por vício de natureza
formal e material. ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski,
j. 27-8-2014, P, DJE de 11-9-2014.” Original sem grifos

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

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa
objeto da Medida Provisória.

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

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que os
requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos dois

requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja
autorizado a adotar Medidas Provisórias.

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

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

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de
ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não
ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de
relevância e urgência para edição de medida provisória são
de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo,
não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame
pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência
do STF. Ação julgada improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”

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

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

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

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

Do Mérito.
No mérito não vislumbramos nenhuma ilegalidade da Medida

Provisória, estando adequando ao ordenamento jurídico estadual e federal,
sendo conveniente, oportuno e estando presente o interesse público.

Ademais, no que concerne ao mérito, às providências tomadas
nesta norma é importante diante da criação do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV pela Lei Complementar
Estadual nº 197, de 06 de novembro de 2017, implicando clara divisão no
tocante à Gestão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA
e dos recursos relacionados ao FUNBEN, como bem esclarece a Mensagem
Governamental que encaminha a presente Medida Provisória. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.

Por fim, analisada a Emenda Modificativa nº 001/2018, apresentada
a presente Medida Provisória, embora reconheça a intenção do autor, o
Senhor Deputado Eduardo Braide, desaconselhamos o acolhimento da
mesma, pois compromete-se a proposição irreversível inconstitucionalidade
formal por usurpação de iniciativa, pois “compete, privativamente ao
Governador do Estado, dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração do Estado na forma da Lei” ( art.64, inciso V, da CE/89),
com a consequente afronta ao dogma da separação de poderes, que preside
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a harmonia e a independência do legislativo e executivo, nos termos do
parágrafo único, do art. 6º, da CE/89 - EMENDA MODIFICATIA
REJEITADA.

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

Provisória nº. 273/2018, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 273/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Rogério Cafeteira - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide- Votou pela Aprovação da Emenda

Apresentada

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 230/2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 028/2018, de
autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Altera os vértices de
que trata o Art. 1º, da Lei nº 10.171, de 12 de dezembro de 2014, que cria
no Estado do Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol” e
dá outras providências.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador, assegura que o
Projeto de Lei ora vetado, “pretende alterar os vértices de que trata o Art.
1º, da Lei nº 10.171, de 12 de dezembro de 2014, que cria no Estado do
Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol”.

Considerando-se os novos limites propostos no Projeto de Lei nº
028/2018, verificou-se que há um deslocamento de aproximadamente 7
km a leste da localização original da unidade de conservação em tela.

Porém, cumpre ressaltar que a referida mudança não foi
devidamente precedida de estudos técnicos ambientais que revelassem a
necessidade de tal deslocamento, conforme prevê o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação regido pela Lei nº 9.413, de 13 de julho de
2011, em seu art. 25, que dispõe:

“Art.25. A criação de uma unidade de conservação deve ser
precedida de estudos técnicos, compreendendo a caracterização
ambiental, socioeconômica e fundiária, e de consulta pública
que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites
mais adequados para a unidade.”

O Projeto de Lei, portanto, ao tentar realizar o referido
deslocamento, acarreta, ainda, que sem intenção, na criação de nova
Unidade de Conservação e não somente na alteração dos limites do
Parque Estadual Marinho “Banco de Tarol”, o que imprescindivelmente
deve ser antecedido de levantamentos técnicos pelos Órgãos
Especializados, bem como de consulta pública para a definição das áreas
a serem preservadas.

Outro fato a ser considerado se refere à nova categorização dada
ao Parque Estadual “Banco do Tarol”, Unidade de Proteção Integral,

que a Proposição de Lei em apreço pretende transformar em Área de
Proteção Ambiental (APA), pertencente ao Grupo de Unidade de uso
sustentável.

Destaca-se ainda que a pretendida recategorização compromete
os atributos que justificam a proteção integral da Unidade, uma vez que
torna viável a exploração direta dos recursos ambientais, a qual resta a
impossibilitada caso a Unidade seja mantida como Parque Estadual, no
qual é admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, conforme
dispõe o art. 9º, da já citada Lei nº 9.413, de 13 de julho de 2011, senão
vejamos:

Art.9º. As unidades de conservação integrantes do SEUC
dividem-se em dois grupos, com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral: com o objetivo básico de
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos
nesta lei;
II - Unidades de Uso Sustentável: com o objetivo básico de
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável
de parcela dos seus recursos naturais.”

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente
e desconsideraria o princípio da superioridade normativa da Constituição
cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no
ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de adequação de
todas as demais Leis e Atos Normativos em relação a ela.”  Essas, portanto,
são as razões do veto Governamental.

Como se vê, as razões do Veto Governamental afiançam também
para este projeto, a fundamentação necessária à caracterização da
inconstitucionalidade apontada, não nos restando alternativa, senão opor-
lhe na sua forma integral.

Assim sendo, as razões do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
028/2018, são convincentes, uma vez que o assunto tratado, fere princípios
constitucionais, acima descritos.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 028/2018, objeto da Mensagem
Governamental nº 030/2018, uma vez que o projeto apresenta
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
028/2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 231/2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 246/2017, de
autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a cassação
da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre
Mercadorias e sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias  e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
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e de Comunicação-ICMS, por fraude metrológica na revenda varejista de
combustíveis no âmbito do Estado do Maranhão.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador, assegura que o
Projeto de Lei ora vetado, “padece de vicio de inconstitucionalidade formal
e material por não guardar harmonia com a legislação tributária ante a
inexistência do Instituto de Cassação de Eficácia de Inscrição, visto que no
direito tributário, as inscrições dos contribuintes pode ser suspensas,
baixadas ou canceladas. Ademais, não são respeitados os princípios o
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no
art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988, os quais em
razão da eficácia vertical  dos direitos fundamentais, devem ser observados,
quando dos processos administrativos, nas relações entre o Estado e
administrado.

No que tange à estipulação de atribuições à Secretaria de Estado
da Fazenda-SEFAZ e ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do
Estado do Maranhão-IMEQ, constante do art. 2º do projeto de lei em
comento, mister registrar que , na forma do art.43, V da Constituição
Estadual, são de inciativa privativa do Governador as leis que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou
órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual,
verbis:

Art.43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:
(...)
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual.

Relativamente ao art. 3º do projeto de lei em referência, esse, ao
dispor que a cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes
do ICMS prevista no art. 1º implicará aos sócios do estabelecimento
sanção especifica , qual seja, a de não exercerem o mesmo ramo de atividade,
mesmo que em estabelecimento distinto daquele, acaba atraindo para si a
competência que, diga-se, é da União , para legislar sobre tal matéria ,
conforme preceitua o inciso I do art. 22 da Constituição Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Ademais, a penalidade na forma proposta é incompatível com o
Princípio da Proporcionalidade, norma implícita no ordenamento jurídico
brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido processo legal-
principio previsto no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal de
1988.

Como se vê, as razões do Veto Governamental afiançam também
para este projeto, a fundamentação necessária à caracterização da
inconstitucionalidade apontada, não nos restando alternativa, senão opor-
lhe na sua forma integral.

Assim sendo, as razões do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
246/2017, são convincentes, uma vez que o assunto tratado, fere princípios
constitucionais, acima mencionados.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 246/2017, objeto da Mensagem
Governamental nº 035/2018, uma vez que o projeto apresenta
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
246/2017, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 233/2018

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

do Projeto de Lei Ordinária nº 107/2018, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a política de governança da
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional.”

O Projeto está tratando dos princípios, das diretrizes e os conceitos
da política  de governança para a administração pública do estado.

Em apertada síntese, é o relatório.
A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada por

Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) seriam
exercidas por uma única pessoa, o soberano.

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘ O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica,
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Cada
atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada órgão,
surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de contrapesos.

Acontecer que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Podes são independentes entre si, cada qual atuando dentro de
sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário.

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade de
atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas do
outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Magna Carta Federal e a Constituição Estadual
(em observância compulsória), delegou ao Poder Executivo e Judiciário a
função atípica de iniciativa de Projeto de Lei quando o assunto tratar de
sua própria organização administração.  Então, numa primeira vista, o
presente Projeto trata sobre organização administrativa para administração
pública dos três Poderes, porém não é bem assim.

Nota-se que, Projeto, em análise, não está tratando de normas
estruturais e nem de competências e sim de diretrizes que orientam os 3
(três) Poderes quando da implantação do programa de governança, que
ficará a critério dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade formal
no Projeto, em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação
ampliativa da reserva de iniciativa dos outros Poderes e assim resultar no
esvaziamento da função preponderante de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade material
também não há nenhuma irregularidade.

O Projeto só precisa de reparos no tocante a técnica legislativa
para deixa-lo claro e sem dúvidas quando da interpretação. Desta forma,
sugerimos as alterações na ementa e no art. 1º especificando que é aplicável
aos três poderes do Estado.

Ementa: Dispõe sobre a política de governança da
administração pública estadual direta e indireta dos Poderes
do Estado.

Art. 1º  Dispõe sobre a política de governança da administração
pública estadual direta, autárquica e fundacional.
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VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
107/2018 por não vislumbrarmos nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 107/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 248/2018

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

o Projeto de Lei nº 150/2018, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos Fiéis
Louvor e Adoração, com sede e foro no Município de São Luís, neste
Estado.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade promover de forma integral a pessoa
humana, considerando os seguimentos de assistência espiritual, social e
cultural, bem como trabalhar pela formação espiritual, social e humana da
população, na jurisdição da arquidiocese de São Luís.

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 150/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 249/2018

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

o Projeto de Lei nº 144/2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos,
que Considera de Utilidade Pública o Instituto Social Kerigma– “ISK”,
com sede e foro no Município de São Luís, No Estado do Maranhão.

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 seus objetivos voltados à promoção de atividades
e finalidades de relevância pública e social, visando: promover a assistência
social através da proteção à família, à maternidade, á infância, à adolescência
e à velhice.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 144/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 250/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 145/2018, de autoria do Senhor

Deputado Professor Marco Aurélio que “Considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Maranhão a Marcha para Jesus em Imperatriz, neste Estado.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy1,
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época ou
aspecto formal, bem como natureza, que propiciem o
conhecimento e a consciência do homem sobre si mesmo
e sobre o mundo que o rodeia.
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A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação diz

respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não
se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais como prédios
históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo também o chamado
patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído por elementos, tais
como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e manifestações
populares, etc., que passaram a receber expressamente a tutela de nosso
ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que
gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos.

 O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e
ao Distrito  Federal competência  concorrente   para legislar   sobre  proteção
ao  patrimônio  histórico,   cultural, artístico, turístico e paisagístico.

    Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por  meio  de lei, esclarecemos que a  jurisprudência  é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Lembramos, entretanto, que sob o ponto de vista meritório há que
se observar, posteriormente, a pertinência da Marcha para Jesus , objeto
de caracterização cultural imaterial.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei.

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

145/2018, 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 145/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 251/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 149/2018, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Insere no Calendário Cultural, Turístico e
Religioso do Estado do Maranhão, o “Festejo de Nossa Senhora da
Conceição”, no Município de São Luís, neste Estado.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica inserido no Calendário
Cultural, Religioso e Turístico do Estado do Maranhão, o “Festejo de
Nossa Senhora da Conceição”, no Município de São Luís, a ser realizado,
anualmente pelo Santuário da Conceição em São Luís.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 149/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 252/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado César Pires, que Concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Oliveira Junior, natural da cidade
de Teresina, Estado do Piauí.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Senhor
Antônio Oliveira Junior é natural da Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Filho de Antônio Oliveira e Darcy Oliveira, chegou ao Maranhão ainda
criança acompanhando os seus pais para firmar residência na cidade de
Duque Bacelar quando ainda estava na sua fundação. Mudou-se para
São Luís já adulto, em busca de novas oportunidades. Sua primeira
atividade profissional se deu como gerente de restaurante, que motivou a
sua especialização no ramo gastronômico e serviu de base nos seus
negócios na construção da empresa Excellence Buffet no ano de 2004.
Com muito trabalho, profissionalismo, dedicação e amor, Excellence Buffet
se tornou uma empresa sólida no mercado de São Luís, cumpridora de
seus deveres e com a participação responsável na sociedade na qual está
inserida, gerando emprego e renda para os maranhenses. Todo esse
trabalho foi reconhecido pelos prêmios recebidos, como Prêmio Nobel,
por quatro vezes o Prêmio Top Brasil Marketing. Casou-se com Cândida
Oliveira e dessa união nasceu a Maria Cândida que veio solidificar a
união familiar. Pertence ao quadro de Sócio Benemérito do Centro de
Assistência Educacional, Esportivo e Cultural Arco-íris. Pertence ao
Quadro Marçônico da loja Godofredo Viana nº 22/ 23 onde participa de
projetos humanitários. Por todos os trabalhos desenvolvidos na área
empresarial e pessoal, Antônio Oliveira Junior foi congratulado com o
título de Cidadão Ludovicense, concedido pela Câmara Municipal de São
Luís. E é pelos relevantes serviços prestados no Maranhão que ora
propomos que lhe seja concedido o Título de Cidadão Maranhense.

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

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

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 047/2018, de autoria do Senhor Deputado César Pires.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 047/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide - Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 253/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 048/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que Concede o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Rita de Cássia Maia Baptista,
natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

 Consta na justificativa do presente Projeto de Resolução
Legislativa, que a propositura vem reconhecer o relevante trabalho da
Procuradora de Justiça do Maranhão, a Senhora Rita de Cassia Maia
Baptista, nascida em 12 de fevereiro de 1962, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado Rio de Janeiro. Em 1978, ainda na adolescência veio morar na
capital maranhense com seus pais, a Senhora Ilma Maia Baptista e Senhor
Haroldo Maia Baptista, onde mais tarde constituiu família e teve 3(três)
filhos, Bianca Baptista Ramos, Bruna Baptista Ramos de Carvalho e
Paulo Vitor Baptista Ramos. Formou-se em Direito na Universidade
Federal do Maranhão com pós-graduação em semiologia, com ênfase em
Direito, Democracia e Constituinte, contudo antes de ingressar na carreira
do Ministério Público, contribui no serviço público como, chefe da
assessoria jurídica da Secretaria de Abastecimento do Estado do Maranhão
em 1988, em seguida assumiu o cargo de confiança, de Subchefe da Casa
Civil do Governador do Estado Maranhão no ano de 1989. No ano de
1990, foi nomeada promotora de Justiça Substituta e designada para
exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Dom Pedro, no ano
seguinte assumiu como Promotora de Justiça Titular, respondendo, pelas
comarcas de São Mateus, já no ano de 1994 foi promovida por
merecimento para o cargo de 2° Promotora de Justiça Assistente de São
Luís. Em 1996, foi titularizada na 4° Promotoria de Justiça Cível da
Comarca de São Luís, respondendo cumulativamente pela Promotoria de
Justiça Curadoria do Cidadão, da Comarca de São Luís, no ano ulterior
respondeu cumulativamente pela 5° e 10° promotoria de Justiça Criminal
da Comarca de São Luís, seguindo desempenhando um grande trabalho
nas comarcas que passou sempre com retidão e destreza. Foi nomeada
em 2007 para o cargo de Subcorregedora – Geral do Ministério Público
do Estado do Maranhão e também eleita membro do Conselho Superior
do Ministério Público, já no ano seguinte foi designada para compor a
Comissão de Estudo das Propostas de Cursos de Preparação por
Merecimento e Vitaliciamento, sempre pautando sua vida pela honradez e
cumprimento das leis. A procuradora foi designada em 2015, para integrar
a Comissão Eleitoral para a realização da eleição destinada à escolha
dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, referente ao



QUARTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2018                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
biênio. Em atuação continua no Ministério Público, foi eleita e nomeada
Ouvidora do Ministério Público do Estado no biênio de 2015/2017, tendo
sida reconduzida ao cargo, abarcando como principal foco de sua nova
gestão “a continuidade do trabalho realizado nos dois anos do primeiro
mandato e a implementação de novas práticas, com o objetivo prioritário
de prestar um bom atendimento ao cidadão e, por isso, sempre orientou
toda a equipe da Ouvidoria a receber com atenção e presteza aqueles que
buscam o auxílio da Ouvidoria do MPMA”, relatou. A procuradora exerce
o cargo de diretora da Associação do Ministério Público do Maranhão
(AMPEM), por 4 (quatro) mandatos consecutivos, onde por indicação do
Presidente da referida entidade, dirigi também o Departamento Cultural
da AMPEM desde da sua criação, oportunidade em instituiu o Prêmio
“Marcia Sandes”. Neste ano, foi eleita e empossada Presidente do Conselho
Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), na ocasião da
posse a procuradora recitou um poema de Ferreira Gullar, como ilustração
do trabalho das ouvidorias.

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

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

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 048/2018, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 048/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  254/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 049/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe a Medalha

do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Fernando José
Cunha Belford, Advogado e Professor.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado, o Senhor Fernando José Cunha Belford, natural de São
Luís (MA). Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Maranhão em 20 de dezembro de 1970. Obteve os títulos de Mestre em
Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2002) e Doutor em
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2008). Realizou
ainda Cursos de Especialização em Altos Estudos de Política e Estratégia,
na Escola Superior de Guerra (1992), e de Direito Empresarial, na
Universidade Federal do Maranhão (1977). Ingressou na magistratura
como Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (MA)
em 4 de outubro de 1988, indicado pela OAB/MA e nomeado por Decreto
do Presidente da República publicado no DOU de 27 de setembro de
1988. Foi o primeiro Juiz a ocupar o cargo de Presidente e Corregedor do
referido Tribunal, tendo permanecido no exercício da Presidência durante
o período de 28 de junho de 1989 a 27 de junho de 1991. Posteriormente,
voltou a assumir funções diretivas no TRT da 16ª Região, ocupando a
Vice-Presidência no biênio 1997-1999. Atualmente é Advogado e Professor
Associado II da Universidade Federal do Maranhão, lecionando Direito
Individual, Coletivo e Processual do Trabalho. Fernando Belfort é membro
efetivo da Academia Nacional de Direito do Trabalho, onde ocupa, desde
8 de junho de 2001, a Cadeira nº 22; da Academia Brasileira de Ciências
Políticas, Econômicas e Sociais; do Instituto Histórico e Geográfico do
Maranhão; e da Academia Maranhense de Letras Jurídicas. Escreveu
diversos livros sobre matéria trabalhista, participando da elaboração de
outras tantas obras jurídicas, e publicou mais de três centenas de artigos
em jornais e revistas especializadas em Direito do Trabalho. Foi agraciado
com várias condecorações, entre elas a da Ordem do Mérito do Trabalho,
concedida pelo Presidente da República.

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 049/2018, 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 049/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  255/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 046/2018,

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

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que “o
homenageado, o Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos é
natural de São João Batista (MA), filho de Liberino Santos dos Anjos
(in memorian) e Aldeíde Figueiredo dos Anjos foi servidor do Tribunal
de Justiça do Maranhão de 1977 a 1981. Exerceu, entre os anos 1982
e 1987, o cargo de Delegado da Policia Civil do Estado do Maranhão.

Em 1987, foi nomeado para o cargo de Juiz de Direito do
Poder Judiciário do Estado do Maranhão, tendo atuado nas Comarcas
São Luís Gonzaga do Maranhão, Viana e Caxias, tendo sido
promovido no ano de 1987 ao Cargo de Juiz Auxiliar da Capital e
atuou como Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Maranhão.

Em sessão plenária administrativa no dia 13 de dezembro de
2017, foi aclamado Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão pelos membros da Corte por já ter figurado três vezes
consecutivas na lista tríplice e ter sido eleito, por merecimento,
Desembargador Substituto, em 2016, ficando apenas aguardando a
oportunidade de uma nova vaga para acessar ao cargo”.

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 046/2018, 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 046/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 256 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa
nº 050/2018, de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, subscrito
por mais de um terço dos membros desta Casa, que propõe nova
redação ao art. 10, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de
2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, dispositivo este alterado pela Resolução
Legislativa nº 847, de 06 de dezembro de 2017.

Em síntese, o presente Projeto de Resolução Legislativa objetiva
disciplinar sobre a  vacância do cargo da Mesa Diretora nas hipóteses

previstas no art. 75, do Regimento Interno ou pelo afastamento do
titular para exercício de cargo ou função em outro Poder, que passa a
ter a seguinte redação:

“Art. 10 Declarado vago o cargo na Mesa Diretora, nas
hipóteses previstas no art. 75 deste Regimento Interno ou
pelo afastamento do titular para exercício de cargo ou função
em outro Poder, o mesmo deverá ser preenchido, mediante
eleição no prazo de até 05( cinco) sessões, observando o
disposto no art.8º”.

As resoluções constituem, em conjunto com as normas do
art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos normativos
primários, e disporão sobre a regulação de determinadas matérias
pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos
decretos legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente
da deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente
interna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-
constitucional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão
harmônica de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua
organização e seus serviços internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal
ou Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in
verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia
Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do
Regimento Interno desta Casa:

“Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com
eficácia de lei ordinária matéria de competência privativa
da Assembleia Legislativa e os de caráter políticoprocessual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia
devase pronunciar em casos concretos [...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa
da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse
fim criada, também por um terço dos membros da
Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e
regimentais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra
consoante o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

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

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº
050/2018. Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.
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É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 050/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

M E S A   D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R E C E R Nº 001/ 2018

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução

Legislativa nº 050/2018, de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro,
subscrito por mais de um terço dos membros deste Poder, que altera a
redação de dispositivo da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho
de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

Nos termos do Presente Projeto de Resolução o art. 10 do
Regimento Interno, alterado pela Resolução Legislativa nº 847, de 06
de dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 Declarado vago o cargo na Mesa Diretora, nas
hipóteses previstas no art. 75 deste Regimento ou pelo
afastamento do titular para exercício de cargo ou função em
outro Poder, o mesmo deverá ser preenchido, mediante
eleição no prazo de até 05 (cinco) sessões, observado o
disposto no art.8º”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, veio-nos para
exame e parecer, nos termos do § 2º do art. 273, do Regimento
Interno, que determina, se a proposta de alteração do Regimento
Interno for de iniciativa de Deputado ou Comissão será ouvida a
Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução é
indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do projeto de
resolução em tela não nos parece ter o condão de adentrar aos
limites da competência atribuída privativamente à Mesa Diretora.
Assim sendo, não há ferimento ao devido processo legislativo a
propositura do presente projeto de resolução apresentado por
deputado, subscrito pela terça parte dos membros desta Casa,
(Art. 272, do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima argüidas, a firme convicção de
que a proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres
pares nesta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Em vista do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à

aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 050/2018.
É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do

Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa nº 050/2018, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 03 de julho de 2018.

Deputado Othelino Neto- Presidente
Deputado Ricardo Rios - Relator
Deputada Nina Melo
Deputado Levi Pontes

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1657/2018-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 013/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de engenharia para eventuais
demandas de serviços essenciais de manutenção predial, corretiva e
preventiva, incluindo reparos, adequações e ampliações no complexo
de edificações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
15:30 horas do dia 16 de julho de 2018, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 02 de julho de 2018. ALEXANDRE
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo:
André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL
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