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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/08/2017 – 4ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.08.2017
I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 237/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 050/
2017. AUTORIZA A SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, A FAZER DOAÇÕES,
CONCEDER CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS PARA
ATENDER AS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO.
II - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO JUNIOR VERDE, QUE “CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BECKMAN”
AO CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
MARANHÃO, IZAC MUNIZ MATOS”. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.
III – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. N° 555/17)
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2016,
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 048/2017), QUE ALTERA
DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 170, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2014, QUE REGULAMENTA O FUNDO
ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER. DEPENDE DE PARECER
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
CONFORME ACORDO DAS LIDERANÇAS.
IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE LEI Nº 188/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE OBRIGA
AS EMPRESAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE
COMÉRCIO DE BENS E ÀS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CRÉDITO OU
REEMBOLSO IMEDIATO, PARA PAGAMENTOS EFETUADOS
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EM DUPLICIDADE POR CONSUMIDORES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES;
E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM.
V – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
5. REQUERIMENTO Nº 550/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAXIAS, PELA PASSAGEM DE SEU 181º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORREU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017 E TAMBÉM, QUE SE
DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR FÁBIO GENTIL
E AO PRESIDENTE DA CÂMARA E SEUS PARES, SENHOR
ANTÔNIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIAANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).
6. REQUERIMENTO Nº 563/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 126/17,
QUE CRIA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ENCERRADA À DISCUSSÃO. –
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO DO DIA 08.08.17 EM
VIRTUDE DA FALTA DE “QUORUM” REGIMENTAL.VOTAÇÃO
ENCAMINHADA PELO AUTOR, BPI E BPUPM .
7. REQUERIMENTO Nº 564/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE, NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,
DESTINADA A HOMENAGEAR O TRANSCURSO DO “DIA DO
SOLDADO”, QUE ACONTECE ANUALMENTE NO DIA 25 DE
AGOSTO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.
8. REQUERIMENTO Nº 565/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE
PARA HOMENAGEAR O GRUPO FOLCLÓRICO BOI DA MADRE
DEUS PELOS SEUS 127 ANOS DE EXISTÊNCIA, CONTRIBUINDO
PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA MARANHENSE.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.
9. REQUERIMENTO Nº 569/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
006/17, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO.
10. REQUERIMENTO Nº 571/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PENALVA, PELA PASSAGEM DE SEU 102º
(CENTÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.
11. REQUERIMENTO Nº 574/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS TRÂMITES
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REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 204/17, (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 059/2017),
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE CAPELÃO
RELIGIOSO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
VI – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA
12. REQUERIMENTO Nº 572/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOÃO COSTA
REIS, POPULARMENTE CONHECIDO COMO JOÃO CHIADOR,
UM DOS MAIORES CANTADORES E COMPOSITORES DE
BUMBA-MEU-BOI DO MARANHÃO, OCORRIDO NA DATA DE
06 DE AGOSTO, EM SÃO LUÍS/MA.
13. REQUERIMENTO Nº 573/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE
MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
DA COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE – CFFC DA CÂMARA FEDERAL,
CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 09/08/2017 - QUARTA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 204/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 059/17, que dispõe sobre a criação de cargos de Capelão
Religioso no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitênciária
e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/17, enviado
através da Mensagem Governamental nº 060/17, que dispõe sobre a criação
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão –
IPREV e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/17, enviado
através da Mensagem Governamental nº 061/17, que dispõe sobre a criação,
composição e o funcionamento do Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 205/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 062/17, que dispõe sobre a normalização, estruturação
e o funcionamento dos Colégios Militares Tiradentes, criação da Unidade
V, em Timon, regulamentação da Unidade IV, em Caxias e dá outras
providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 206/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 063/17, que Ratifica o Protocolo de Intenções do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Legal.
6. PROJETO DE LEI Nº 207/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 064/17, que dispõe sobre a criação e transformação de
Organização Policial Militar (OPM) da Polícia Militar e dá outras
providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 202/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que cria o Cadastro Estadual das Pessoas
Desaparecidas.
2. PROJETO DE LEI Nº 203/17, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que dispõe sobre a gratuidade para ocupar vaga de
estacionamento público ou privado no estado do Maranhão ao idoso e à
pessoa com deficiência.
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3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/17,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Yossi Shelley, natural de Israel.
PRIORIDADE 3ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/17, de autoria
do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 07/17, que altera a
redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão)
e dá outras providências.;
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 198/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui a obrigatoriedade de divulgar despesas
com locação de imóveis particulares pelo Poder Público Esadual.
2. PROJETO DE LEI Nº 199/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a presença de doulas durante todo
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e estabelece
outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 200/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre o Programa “De olho no vencimento”
a ser implementado por adesão em todo o comércio varejista do estado do
Maranhão.
4. PROJETO DE LEI Nº 201/17, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de
inscrição de concursos públicos promovidos pelo Governo do Estado do
Maranhão, aos beneficiários ativos do Programa Identidade Jovem do
Governo Federal.
5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/17, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” à escritora e Professora SÔNIA
ALMEIDA.
6. MOÇÃO Nº 012/17, de autoria do Senhor Deputado Adriano
Sarney, seja enviada a República Bolivariana da Venezuela, através de sua
Representação no Brasil, MOÇÃO de repúdio pela decisão do Presidente,
Nicolás Maduro, de reescrever a Constituição da Venezuela, bem como,
repúdio a Perseguição e prisão de dirigentes da oposição ao governo chavista.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 196/17, de autoria do Senhor Deputado
Léo Cunha, que considera de Utilidade Pública, o Instituto Social
Beneficente EBENER-ISBE, com sede e foro em São Luis-MA.
2. PROJETO DE LEI Nº 197/17, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, que considera de Utilidade pública, a Associação de Cabo
Eleitoral no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
DIRETORIA GERAL DA MESA DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 08/08/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia oito de agosto de dois mil de dezessete.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio
Pereira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Calda.
Às nove horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney,
Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores Deputados: Ana do Gás, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Nina
Melo,. Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
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I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 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 MARCOS CALDAS (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM Nº 056 / 17
São Luís, 07 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o texto da presente Medida
Provisória que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte
Escolar Indígena - PEATEIND/MA no Estado do Maranhão.
A Medida Provisória reafirma o compromisso do Governo em
apoiar a educação dos povos indígenas, com o objetivo de conservar
suas tradições, garantindo ensino público dentro dos seus territórios e
permitindo o acesso, em sentido amplo, a todos os estudantes
matriculados.
É bem verdade que a garantia de acesso à educação perpassa
também por garantir o transporte escolar adequado para os estudantes,
contribuindo, assim, para a redução da evasão escolar.
Tendo em vista que os Munícipios possuem, por vocação,
relacionamento mais próximo com a população, notadamente a indígena,
bem como possuem os meios para prestação do serviço de transporte
escolar nas aldeias, carecendo apenas de recursos financeiros que os
apoiem, o PEATEIND se apresenta como alternativa viável para
atender a demanda de transporte escolar indígena.
Assim, entendendo ser de suma importância para o Estado a
aprovação da presente Medida Provisória, submeto seus termos ao
juízo dessa respeitável Casa Legislativa.
Contando com o elevado espírito público dessa Casa para
fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 242 DE 04 DE AGOSTO DE 2017.
Institui o Programa Estad ual de Apoio ao
Transporte Escolar Indígena-PEATEIND/MA no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

5

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Apoio ao
Transporte Escolar Indígena no Estado do Maranhão - PEATEIND/
MA, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com o
objetivo de propiciar acesso aos meios de transporte e transferir
recursos financeiros diretamente aos Municípios que realizem, nos
seus respectivos territórios, o transporte escolar de alunos indígenas
da rede pública estadual, em caráter complementar ao repasse do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
§ 1º Poderão ser transferidos recursos do PEATEIND/MA aos
Municípios que comprovarem a realização de transporte escolar de
alunos indígenas, residentes em seu território, matriculados na rede
pública estadual, desde que avaliada a real necessidade pela SEDUC.
§ 2º A transferência será efetuada pelo Estado em conta corrente
específica a ser indicada pelo Município.
§ 3º Excepcionalmente, poderão ser transferidos recursos
referentes a roteiros praticados pelos Municípios para o transporte de
alunos indígenas de sua própria rede de ensino, desde que observada a
disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.
Art. 2º Para participar do PEATEIND/MA, o Município deverá
habilitar-se no Programa, mediante a assinatura de um termo de adesão
a ser celebrado com o Estado da Maranhão, por intermédio da SEDUC.
§ 1º O termo de adesão de que trata o caput deste artigo terá
vigência de 2 (dois) anos, sendo admitida a prorrogação, mediante
prévia justificativa e autorização da autoridade competente, além de
devidamente formalizada, mantendo-se os requisitos exigidos
originariamente para a formalização do termo de adesão.
§ 2º O Município poderá rescindir o termo de adesão ao
PEATEIND/MA a qualquer tempo, resguardada a manutenção do
serviço de transporte escolar indígena até o término do ano letivo em
curso, devendo apresentar manifestação do interesse na rescisão até
180 (cento e oitenta) dias antes de sua efetivação.
Art. 3º O valor dos recursos do PEATEIND/MA a ser
repassado a cada Município será regulamentado por ato do Poder
Executivo e divulgado a cada exercício financeiro.
§ 1º Serão também publicados a forma de cálculo, o valor do
repasse, a periodicidade, bem como as orientações e instruções
necessárias à execução do Programa, observado o montante de recursos
disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual.
§ 2º A relação de alunos indígenas efetivamente transportados
deverá ser validada pela SEDUC.
§ 3º Os recursos do PEATEIND/MA repassados ao Município,
enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituições
financeiras oficiais.
§ 4º Os rendimentos provenientes das aplicações de que trata
o § 3º deverão se voltar para o atendimento do Programa.
Art. 4º O repasse dos recursos do PEATEIND/MA destinase, exclusivamente, ao pagamento das despesas com o serviço de
transporte escolar indígena, executado de forma direta ou terceirizada.
Parágrafo único. Os recursos derivados de transferências
voluntárias não podem ser aplicados em pagamento de despesa de
pessoal ativo, inativo e pensionista, nos termos do inciso X do art.
167 da Constituição Federal.
Art. 5º Os recursos do PEATEIND/MA repassados aos
Municípios serão movimentados nas contas específicas pelo ordenador
de despesas e um gestor expressamente designado pelo prefeito
municipal, sendo-lhes proibido:
I - utilizar recursos em desacordo com as normas estabelecidas
para a execução do Programa;
II - apresentar a prestação de contas em desacordo com a
forma e o prazo estabelecidos;
III - descumprir ou permitir que se descumpram as normas
definidas no Código de Trânsito Brasileiro.
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Art. 6º O controle e a fiscalização quanto ao repasse e efetiva
aplicação dos recursos do PEATEIND/MA serão realizados pela
SEDUC.
Art. 7º Os Municípios que aderirem ao PEATEIND/MA
prestarão contas dos recursos recebidos, anualmente, até o dia 28 de
fevereiro do ano subsequente.
Parágrafo único. Os documentos que instruem a prestação de
contas, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados
com recursos do PEATEIND/MA, serão mantidos pelo Estado e pelos
Municípios em seus arquivos, pelos prazos previstos na legislação em
vigor.
Art. 8º O responsável pela prestação de contas do PEATEIND/
MA que inserir ou fizer inserir documentos ou declarações falsas,
responderá civil, penal e administrativamente.
Art. 9º O montante de recursos a ser utilizado no PEATEIND/
MA, em cada exercício financeiro, será fixado na Lei Orçamentária
Anual, à conta de dotação específica.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE AGOSTO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 057 / 17
São Luís, 07 de AGOSTO de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que dispõe sobre a ascensão dos Oficiais do Quadro de Administração
e Quadro de Oficiais Especialistas da Polícia Militar do Estado do
Maranhão ao alterar dispositivos da Lei nº 6.513 (Estatuto dos Policiais
e Bombeiros Militares), da Lei n° 4.717, de 17 de abril de 1986, que
dispõe sobre o ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais de
Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE) e da Lei nº
7.764, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre o efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, Lei nº 10.281 de 15 de julho de 2015,
Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar, Lei nº
7.856 de 31 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o efetivo da Polícia
Militar do Maranhão.
Trata-se de iniciativa que visa reestruturar os quadros dos
Militares do Estado e promover melhorias dos serviços públicos
prestados à população maranhense contemplando as necessidades da
gestão e anseios dos servidores.
A criação das vagas ao posto de Oficial Superior vem propiciar
crescimento e aprimoramento da carreira funcional dos servidores
militares, especialmente na valorização dos praças que terão alcance às
promoções e progressões funcionais dentro de suas carreiras, bem
como valorizar e estimular o aprimoramento intelectual daqueles
militares que já estão dentro da Corporação.
A urgência deriva da imperatividade de estruturar e equipar os
órgãos voltados à segurança pública no Maranhão.
Contando com o elevado espírito público dessa Casa para
fornecer boa acolhida a presente iniciativa, renovamos nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 243 DE 04 DE AGOSTO DE 2017.
Dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei nº
6.513 (Estatuto d os Policiais e Bombeiros
Militares), da Lei n° 4.717, de 17 de abril de 1986
que dispõe sobre o ingresso e promoções nos
Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de
Oficial Especialista (QOE) e da Lei nº 7.764, de 17
de julho de 2002, que dispõe sobre o efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Lei nº
10.281 de 15 de julho de 2015, Lei de Organização
Básica do Corpo de Bombeiros Militar, Lei nº 7.856
de 31 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o efetivo
da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Os artigos 1º, 2º, 4º, 7º, 12, 13 e 14, da Lei nº 4.717, de
17 de abril de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e condições que
asseguram aos Subtenentes da ativa, PM/BM, o ingresso
nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA), de
Oficiais Especialistas (QOE), bem como as promoções nos
referidos Quadros”.
“Art. 2º Os Quadros de Oficiais Administrativo (QOA) e de
Oficiais Especialistas (QOE), serão constituíd os de
Segundos Tenentes PM/BM, Primeiros Tenentes PM/BM,
Capitães PM/BM e Majores PM/BM”.
“Art. 4º Os Oficiais do QOA, do QOE compete o exercício
de funções de caráter burocrático e especializado, que por
sua natureza não exijam Curso de Formação de Oficiais e
que não possam ou não devam ser exercidas por civis
habilitados, e, extraordinariamente, o exercício de funções
operacionais dos serviços fins da Corporação”.
“Art. 7º É obrigatório aos oficiais dos Quadros “QOA” e
“QOE”, a matrícula nos cursos de especializações,
equivalentes ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, com
carga horária de no mínimo 700 (setecentas) horas/aula,
para fins de ingresso no oficialato superior”.
“Art. 12 O ingresso no QOA/QOE far-se-á mediante
promoção do Subtenente PM/BM ao primeiro Posto do
Oficialato, satisfeitas as exigências da presente Lei e da lei
de promoção de Oficial PM/BM”.
“Art. 13 São condições essenciais para promoção e ingresso
nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:
I - possuir o Curso de Formação para Oficiais
Administrativos e Especialistas (CHOA/CHOE);
II - possuir diploma de conclusão de qualquer Curso de
Nível Superior para o QOA e QOE, devidamente reconhecido
pelo Ministério da Educação (MEC);
III – Ter no mínimo 17 (dezessete) anos de serviço ativo,
exceto se ao tempo da promoção o militar já houver
preenchido os requisitos e, no mínimo, 2 (dois) anos na
graduação de subtenente PM/BM;
IV - Ter sido julgado “apto” em inspeção de saúde e
aprovado no teste de aptidão física;
V - Estar classificado, no mínimo, no comportamento
“ÓTIMO”;
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VI – Ter conceito, no mínimo “BOM”, do comandante
imediato, diretor ou chefe;
VII – Não ter sido condenado em processo criminal
transitado em julgado, há menos de 5 (cinco) anos, salvo
quando houver a suspensão condicional do processo ou, se
condenado, após o período de reabilitação judicial ou
prescrição da reincidência;
VIII – Não estar exercendo função de natureza civil publica
ou agregado, salvo se a promoção se der pelo critério de
antiguidade.
Parágrafo único. A incapacidade física temporária,
verificada em inspeção de saúde, não impede o ingresso em
Quadro de Acesso e a promoção ao posto imediato, desde
que este tenha relação de causa e efeito com o exercício da
atividade policial militar”.
“Art. 14. As promoções no QOA e QOE obedecerão aos
princípios contidos nesta Lei e na Lei de Promoções de
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão e seu regulamento, no tocante ao acesso até o
posto de Major PM/BM.
§1º. As promoções ao Posto de 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão
e Major PM/BM far-se-ão na proporção de 1/2 pelo critério
de antiguidade e 1/2 pelo critério de merecimento.
§2º. O acesso ao posto de Major QOA/QOE far-se-á
atendida, dentre outros requisitos estabelecidos em lei, a
capacitação ao exercício do cargo, por meio do Curso de
especialização equivalente ao Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais, conforme dispuserem as normas e regulamentos
do Sistema de Ensino da PM/BM, cuja carga horária não
será inferior a 700 (setecentas) horas/aula.
§3º. A indicação para frequentar o Curso de Especialização
nos Quadros QOA e QOE recairá sobre o capitão mais
antigo na escala hierárquica, desde que já possua qualquer
curso de Nível Superior, devidamente reconhecido pelo
MEC”.
Art. 2º A indicação para a realização do Curso de Habilitação
de Oficiais Administrativos e Especialistas (CHOA/CHOE) seguirá a
ordem de antiguidade, acessível aos subtenentes PM e BM que
preencherem os requisitos da Lei nº 4.717, de 17 de abril de 1986,
conforme redação contida nesta lei.
Art. 3º O inciso I do art. 11 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 (...)
I - possuir diploma de conclusão de Curso de Nível Superior
ou equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC).
(...)”.
Art. 4º Ficam acrescidos ao efetivo do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão, estabelecido pela Lei nº 7.764, de 17 de julho de
2002, 10 (dez) cargos no Quadro de Cargos Efetivos em atendimento
das necessidades da Corporação no acompanhamento e dinamismo da
sociedade maranhense, distribuídos em postos, a seguir descritos:
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Art. 5º Ficam acrescidos ao efetivo da Polícia Militar do
Maranhão, estabelecido pela Lei nº 7.856 de 31 de janeiro de 2003, 15
(quinze) cargos no Quadro de Cargos Efetivos em atendimento das
necessidades da Corporação no acompanhamento e dinamismo da
sociedade maranhense, distribuídos em postos, a seguir descritos:

Art. 6º O Major QOA/QOE será transferido compulsoriamente
para a reserva remunerada quando completar 5 (cinco) anos no posto
do seu quadro, desde que com mais de 30 (trinta) anos de contribuição
se do sexo masculino ou mais de 25 (vinte e cinco) anos se do sexo
feminino.
Art. 7º Fica revogado o artigo 15, da Lei nº 4.717, de 17 de abril
de 1986, alterado pela Lei nº 5.849, de 06 de dezembro de 1993.
Art. 8º Esta Medida Provisória entrará em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE AGOSTO DE 2017, 196°
DA INDEPENDÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil
MENSAGEM Nº 058 / 17
São Luís, 07 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera dispositivo da Lei nº. 6.513, de 30 de novembro de 1995,
que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.
A medida justifica-se na imprescindibilidade de ampliar o acesso
às fileiras da Polícia Militar, tendo em vista a realidade vivida tanto no
referente ao aumento do número de habitantes no Estado, quanto na
crescente expectativa de vida da população.
Ademais, o aumento da idade máxima para o ingresso na Polícia
Militar permitirá uma seleção mais rigorosa, vez que haverá maior
concorrência e competitividade entre os candidatos, resultando na
escolha de pessoal mais qualificado.
A urgência deriva da imperatividade de estruturar e equipar os
órgãos voltados à segurança pública no Maranhão, inclusive com a
imediata abertura de concurso público.
Contando com o elevado espírito público dessa Casa para
fornecer boa acolhida a presente iniciativa, renovamos nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 244 DE 04 DE AGOSTO DE 2017.
Altera dispositivo da Lei nº. 6.513, de 30 de
novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do
Maranhão e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica alterado o inciso IV do art. 9º da Lei nº. 6.513, de
30 de novembro de 1995, modificado pela Lei nº 7.855, de 31 de
janeiro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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Ressalto que o atual efetivo de Capelães está desproporcional
com o crescimento de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do
número de integrantes das Forças de Segurança, ainda levando-se em
conta a realização próxima de concurso público na área.
Diante do acima exposto, submeto esta proposição à análise e
aprovação dessa Casa Legislativa, aproveitando o ensejo para reiterar
a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares os meus elevados protestos
de apreço e consideração.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 204 / 17

“(...)
Art. 9º (...)
IV – possuir até a data limite da inscrição a idade máxima
de 30 (trinta) anos;
(...)”.

Dispõe sobre a criação de cargos de Capelão
Religioso no âmbito da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária e da Secretaria de
Estad o d a Segurança Pública, e d á outras
providências.

Art. 2º Esta Medida Provisória entrará em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE AGOSTO DE 2017, 196° DA
INDEPENDÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.

Art. 1º Ficam criados 20 (vinte) cargos de Capelão Religioso
destinados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para
atuação em todo o território estadual.
§1° O Capelão Religioso prestará assistência religiosa aos
presos e egressos do Sistema Penitenciário do Estado.
§2° A distribuição da lotação dos cargos será disciplinada por
meio de portaria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.
§3° Para fins de remuneração, o cargo comissionado de Capelão
Religioso na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária será
subscrito na simbologia DANS-1.
Art. 2º Ficam criados, no âmbito da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, os cargos comissionados de Capelão Religioso para
atuar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, conforme
descrito nos Anexos I e II, mantidas as mesmas regras que atualmente
regem as Capelanias Militares.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil
MENSAGEM Nº 059 / 17
São Luís, 08 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre a criação de cargos de Capelão Religioso no âmbito da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, bem como para a
Polícia Militar do Estado do Maranhão e para o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão, considerando representativo aumento
de efetivo em ambas as corporações.
É de conhecimento de todos que a Lei Federal nº 7.210/1984,
que institui o procedimento a ser adotado durante a execução penal,
instaura como dever do Estado oferecer assistência de natureza religiosa
ao apenado e ao egresso do sistema prisional.
Ressalte-se que o Estado do Maranhão tem buscado, por meio
da implementação de políticas públicas voltadas aos apenados em
cumprimento de penas privativas de liberdade, estabelecer o tratamento
digno a estes e a suas famílias.
Para tanto, é necessária a criação de cargos de Capelães
Religiosos, que prestarão a assistência religiosa contínua e ininterrupta
aos apenados e egressos do Sistema Prisional do Estado do Maranhão.
Frisamos que a realidade nascida da grave crise penitenciária vivida
nos anos de 2013 e 2014 é bastante complexa e exige permanentes
ajustes com novas medidas por parte do Governo do Estado.
Em acréscimo, destaca-se o estressante ofício desempenhado
por Policiais Militares e Bombeiros Militares no exercício da missão
de garantia da segurança pública. Assim é imprescindível, também, a
prestação da assistência religiosa, no âmbito da Secretaria de Segurança
Pública, a partir da criação dos cargos previstos no Projeto de Lei em
comento.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 060 / 17
São Luís, 08 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de encaminhar a essa augusta Assembleia
Legislativa, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais Senhores
Deputados, o incluso Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre
a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão (IPREV), sob a forma de autarquia estadual, vinculado à
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP).
O Governo do Maranhão, desde 1938, possuía em sua estrutura
orgânica o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão (IPEM),
criado pelo Decreto-Lei nº 114, de 03 de setembro de 1938, cuja
finalidade era garantir aos seus segurados e dependentes os benefícios
e serviços previdenciários, tendo sido extinto por meio da Lei nº 7.356,
de 29 de dezembro de 1998.
Atualmente, a gestão, planejamento, coordenação, supervisão,
execução e o controle do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
da assistência à saúde e da assistência social dos servidores públicos
estaduais, bem como a gestão do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria (FEPA) e do Fundo de Benefícios dos Servidores do
Estado do Maranhão (FUNBEN), sob orientação do Conselho Superior
do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (CONSUP) são de
responsabilidade da Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores
Públicos Estaduais (SASEG), unidade administrativa da Secretaria de
Estado da Gestão e Previdência (SEGEP).
Para o atendimento desta proposta, o Poder Executivo realizou
pesquisa em outros Estados e verificou que o Estado do Maranhão se
diferencia da maioria, tendo em vista ter a Seguridade Social gerenciada
dentro de uma Secretaria de Estado, enquanto nos demais há Institutos
e Agências para tratar especificamente do tema.
O atendimento dessa demanda fortalecerá as ações da área da
Seguridade Social, tornando-as mais dinâmicas e eficientes, com foco
na garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão.
Ressalte-se a crescente complexidade da gestão dos recursos
previdenciários, de modo que é imperioso estabelecer ente exclusivo
para esse mister. Além disso, é necessário dedicar estrutura específica
para a gestão das políticas de saúde dos servidores públicos do Estado
do Maranhão, notadamente ante a proximidade da inauguração do novo
Hospital dos Servidores. A proposta é consolidar as normas afetas à
previdência social dos servidores públicos do Estado do Maranhão.
Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
o Projeto de Lei Complementar em apreço, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária
aprovação.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares os meus elevados protestos de apreço e consideração.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007 / 17
Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV e
dá outras providências.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica criado o Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão (IPREV), na forma de autarquia vinculada à
Secretaria de Estado da Gestão e Patrimônio (SEGEP), que se regerá

9

por esta Lei Complementar e pelos seus Estatutos, a serem aprovados
por Decreto.
Parágrafo único. O IPREV é dotado de autonomia
administrativa e financeira, patrimônio próprio, possuindo sede e foro
na Capital do Estado.
Art. 2º O Instituto de que trata esta Lei Complementar tem
por finalidade gerir, planejar, coordenar e supervisionar a execução e o
controle do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores
públicos estaduais.
Art. 3º A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP)
passa a denominar-se Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores (SEGEP).
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 4º A estrutura organizacional do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) é composta por:
I – Administração Superior:
a) Presidência;
b) Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria,
c) Conselho Fiscal.
II – Unidades de Assessoramento Direto ao Presidente:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
d) Assessoria de Controle Interno;
e) Comitê de Investimentos,
f) Ouvidoria.
III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Diretoria Administrativo-Financeira:
1. Coordenadoria Administrativa:
1.1. Divisão de Recursos Humanos, e
1.2. Divisão de Material, Patrimônio e Transportes.
2. Coordenadoria Financeira:
2.1. Divisão de Execução Orçamentária e Controle Financeiro,
2.2. Divisão de Contratos e Convênios.
3. Coordenadoria de Informática.
b) Comissão Setorial de Licitação;
IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Diretoria de Previdência Pública Estadual:
1. Coordenadoria de Análise de Processos de Aposentadoria;
2. Coordenadoria de Análise de Processos de Pensão;
3. Coordenadoria de Cadastro Previdenciário,
4. Coordenadoria de Apoio ao Aposentado.
b) Diretoria de Pagamento de Benefícios Previdenciários:
1. Coordenadoria de Pagamento de Aposentados;
2. Coordenadoria de Pagamento de Pensionistas,
3. Coordenadoria de Pagamento dos Aposentados dos Poderes.
c) Diretoria do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(FEPA);
1. Coordenadoria de Execução Orçamentária do FEPA;
2. Coordenadoria de Controle Contábil-Financeiro do FEPA:
2.1. Divisão de Compensação Financeira;
3. Coordenadoria de Gestão Imobiliária;
4. Coordenadoria Administrativa do Centro Social;
4.1. Divisão de Manutenção do Centro Social,
d) Diretoria de Perícias Médicas.
CAPÍTULO III
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA
Art. 5º O Conselho Administrativo do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria é órgão consultivo, deliberativo e de supervisão
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integrante da estrutura do IPREV.
§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo estabelecerá
diretrizes administrativas para o funcionamento do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria (FEPA), que passa a ser gerido pelo IPREV.
§ 2º O Conselho Administrativo terá 09 (nove) membros
titulares e seus respectivos suplentes, com formação superior e
experiência nas áreas de administração, economia, finanças, atuária,
contabilidade, designados por Ato do Chefe do Poder Executivo, com
a seguinte composição:
I - o titular do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão (IPREV), como Presidente;
II - o Secretário de Governo;
III - o Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento;
IV – a Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores;
V – o Procurador Geral do Estado;
VI - 04 (quatro) representantes dos servidores públicos
estaduais segurados e pertencentes ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), sendo pelo menos um, obrigatoriamente, inativo.
§ 3º Os membros do Conselho Administrativo serão nomeados
pelo Governador do Estado e terão mandato de 02 (dois) anos, admitida
uma recondução.
§ 4º As nomeações de que trata o inciso VI serão antecedidas de
edital, cabendo às entidades sindicais ou associativas apresentarem,
cada uma, até três indicações de nomes que atendam aos requisitos do
§2º.
§ 6º O Conselho Administrativo reunir-se-á bimestralmente,
em sessões ordinárias e, extraordinariamente quando convocado pelo
titular do IPREV ou a requerimento de 40% (quarenta por cento) de
seus membros.
§ 7º As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas
com a presença de, no mínimo, 05 (cinco) membros.
§ 8º Será lavrada ata, em livro próprio, de todas as reuniões do
Conselho Administrativo, devendo a resenha ser publicada no Diário
Oficial do Estado.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS
Art. 6º O patrimônio e os recursos do Instituto são constituídos
inicialmente:
I - pelos bens móveis sob a administração da SEGEP utilizados
pela Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais
(SASEG);
II - por outros bens, móveis e imóveis, e direitos que vier a
adquirir a qualquer título;
III - pelo saldo de dotação da SEGEP destinados à área de
previdência social;
IV - a dotação orçamentária que lhe seja consignada anualmente
no orçamento do Estado;
V - auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou
subvenção que lhe forem concedidos;
VI - as receitas próprias, decorrentes de serviços prestados;
VII - a renda de seus bens patrimoniais;
VIII - o rendimento de aplicações financeiras sobre saldos
disponíveis.
Parágrafo único. No caso de extinção do Instituto, os seus bens
passarão a integrar o patrimônio do Estado.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL
Art. 7º O Conselho Fiscal, órgão consultivo e de fiscalização
terá suas competências, atribuições e funcionamento definidos em
Decreto.
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§ 1º O Conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros
titulares e seus respectivos suplentes, tendo a seguinte composição:
I - um representante do Poder Executivo indicado pelo
Governador do Estado;
II - um representante do Poder Legislativo indicado pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;
III - um representante do Poder Judiciário indicado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
IV – dois representantes de entidades sindicais ou associativas
de servidores públicos efetivos, civis ou militares, ativos ou inativos,
segurados e pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) dos servidores públicos estaduais.
§ 2º As indicações de que trata os incisos I a III necessariamente
recairão sobre servidores públicos efetivos e estáveis.
§ 3º As indicações de que trata o inciso IV observarão o
procedimento do art. 5º, §4º.
§ 4º Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, admitida
uma recondução.
§ 5º Os atos praticados pelo Conselho Fiscal, tais como
relatórios e pareceres, passarão pela aprovação do Conselho
Administrativo.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º A Lei Complementar nº 35, de 12 de setembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Art. 4º-Todas as atividades técnicas e operacionais com o
FEPA serão exercidas pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.
(...)”. (NR)
Art. 9º A Lei Complementar nº 40, de 29 de dezembro de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Esta Lei Complementar tem por finalidade
reorganizar o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria FEPA, instituído pela Lei Complementar nº 35, de 12 de
setembro de 1997, gerido pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.
(...)
Art. 2º- O Conselho Gestor do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria instituído pela Lei Complementar nº 35, de
12 de setembro de 1997, passa a denominar-se Conselho
Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria.
Parágrafo único - Cabe ao FEPA, sob orientação do Conselho
Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria, o planejamento, a coordenação, a execução,
a supervisão e o controle das atividades do Fundo.
(...)
Art. 7º. Compete ao Conselho Administrativo do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria:
I - estabelecer as diretrizes gerais de investimento dos
recursos do FEPA, a serem aplicados de acordo com os
critérios estabelecidos nesta Lei Complementar e em sua
regulamentação, observados os estudos atuariais
apresentados ao Conselho Administrativo pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV
para a consecução das políticas de seguridade social
estabelecidas pelo Estado para seus servidores;
(...)
§ 2º As matérias submetidas ao Conselho Administrativo,
indicadas nos incisos I a XV deste artigo, deverão estar
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consubstanciadas em estudos e pareceres técnicos aprovados
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV;
(...)
Art. 10 - Os bens e direitos do FEPA serão utilizados no
cumprimento dos seus objetivos, de acordo com programas,
aprovados pelo Conselho Administrativo, que visem à
manutenção do poder aquisitivo dos capitais investidos,
rentabilidade compatível com os imperativos atuariais do
plano de custeio e segurança dos investimentos.
(...)
Art. 11 - As aplicações financeiras dos recursos do FEPA
serão realizadas, diretamente ou por intermédio de
instituições especializadas, credenciadas para este fim pelo
seu órgão gestor, após aprovação e exclusivamente segundo
critério estabelecidos pelo Conselho Administrativo, em
operações que preencham os seguintes requisitos, de modo
a assegurar a cobertura tempestiva de suas obrigações:
(...)
Art. 25
(...)
I - exercício financeiro coincidirá com o ano civil;
II - a proposta orçamentária e os planos de aplicação para
cada exercício serão encaminhados à apreciação do Conselho
Administrativo, atendidos os prazos de sua elaboração;
III - durante o exercício financeiro, o Conselho Administrativo
poderá aprovar propostas de abertura de créditos adicionais
e de modificação dos planos de aplicação.
(...)
Art. 29. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o FEPA
poderá constituir outras reservas e provisões para o
cumprimento de diretrizes e planos propostos pelo Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão –
IPREV e aprovados pelo Conselho Administrativo.
(...)”. (NR)
Art. 10 A Lei Complementar nº 73, de 4 de fevereiro de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Art. 2º (...)
(...)
§1º. O Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado
do Maranhão – FEPA, vinculado ao Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV, será regido
segundo as normas e diretrizes estabelecidas pelo seu
Conselho Administrativo.
§2º. O Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do
Maranhão–FUNBEN será regido segundo as normas e
diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP.
(...)
Art. 33 - Os processos de habilitação originária de pensão,
quando denegatória a decisão, serão remetidos em grau de
recurso, no prazo de 30 (trinta) dias ao Conselho
Administrativo do FEPA, órgão integrante da estrutura do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão – IPREV.
(...)
Art. 53 - O despacho que indeferir a concessão de
aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, poderá ser objeto de recurso dirigido ao Conselho
Administrativo do FEPA, órgão integrante da estrutura do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão – IPREV.
(...).” (NR)
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Art. 11 A Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“(...)
Art. 11 (...)
II - (...)
c) Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores - SEGEP.” (NR)
(...)
Seção XXVII
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores
Art. 46. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores, órgão de gestão instrumental e
desenvolvimento institucional, tem por finalidade planejar,
organizar, executar as políticas de governo relativas à gestão
pública, abrangendo: recursos humanos, material, logística,
modernização administrativa, organização e métodos e
patrimônio, bem como a manutenção dos sistemas
corporativos informatizados de sua área de competência.
(...)
Art. 52. (...)
I - Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, gerido pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV; (NR)
II – de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão FUNBEN, gerido pela Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP;
(...)
Art. 53. (...)
XXXII – Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria, vinculado ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão – IPREV;
(...).” (NR)
Art. 12 A SEGEP, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
da publicação desta Lei Complementar, adotará as medidas necessárias
à redistribuição dos servidores efetivos lotados em sua Secretaria
Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais (SASEG)
para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão
(IPREV), preservando os necessários à gestão dos programas e serviços
de saúde dos servidores.
Art. 13 O IPREV incorporará as competências, atribuições e
incumbências estabelecidas em atos normativos gerais ou específicos
da SEGEP, bem como a sucederá nos contratos, convênios e demais
direitos e obrigações vigentes, relativos à área de previdência social.
Art. 14 A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
(SEPLAN) adotará as providências necessárias para remanejar,
transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária da SEGEP em
favor do IPREV, mantida a mesma classificação funcional-programática,
expressa por categoria de programação em seu menor nível, conforme
dispuser a Lei Orçamentária Anual.
Art. 15 As competências das unidades administrativas
constantes desta Lei Complementar e as atribuições dos respectivos
cargos em comissão serão regulamentadas no prazo de 90 (noventa)
dias.
Art. 16 O Instituto ficará isento de todos os tributos estaduais
e de emolumentos cartorários.
Art. 17 Ficam remanejados da SEGEP para o IPREV os cargos
em comissão, na forma do disposto no Anexo I.
Art. 18 Ficam criados os cargos em comissão, na forma do
disposto no Anexo II.
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Art. 19 Os cargos do Grupo Ocupacional Gestão Previdenciária,
constantes no Anexo III da Lei nº. 9.298, de 23 de novembro de 2010
integrarão o quadro de cargos efetivos do IPREV.
Art. 20 Para os efeitos de organização administrativa de que
trata a presente Lei Complementar, o quadro de cargos em comissão
do IPREV é o constante do Anexo III.
Art. 21 Para efeitos de alterações na organização administrativa
de que trata a presente Lei Complementar, estas poderão ser definidas
por meio de Decreto, desde que não haja aumento de despesas.
Art. 22 Revogam-se os arts. 4º e 5º da Lei Complementar nº 40,
de 29 de dezembro de 1998, o art. 3º da Lei Complementar nº. 35 de 12
de setembro de 1997.
Art. 23 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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MENSAGEM Nº 061 / 17
São Luís, 08 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de encaminhar a essa augusta Assembleia
Legislativa, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais Senhores
Deputados, o incluso Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre
a criação, composição e o funcionamento do Conselho Administrativo
do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão,
integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP.
A Lei nº 7.374, de 31 de março de 1999, ao criar o Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, determinou que
este fosse regido segundo normas e diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Superior do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(CONSUP), previsto na Lei Complementar n° 040, de 29, de dezembro
de 1998, órgão consultivo deliberativo e de supervisão superior do
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria e do Fundo de Benefícios
dos Servidores do Estado do Maranhão.
Sucede que, por força da proposta de criação do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV, houve a
reformulação das competências do CONSUP, passando este a
administrar somente o fundo de pensão e aposentadoria, ficando o
fundo de benefícios sem um conselho administrativo.
Nessas circunstâncias, considerando que o Fundo de Benefícios
dos Servidores do Estado do Maranhão necessita de um órgão colegiado
consultivo, deliberativo e de supervisão, o qual deverá orientar a gestão
de seus recursos, entre outras competências, faz-se necessária a criação
de seu respectivo conselho para assumir as atribuições antes exercidas
pelo CONSUP, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 7.374, de 31 de
março de 1999.
Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
o Projeto de Lei Complementar em apreço, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária
aprovação.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares os meus elevados protestos de apreço e consideração.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008 DE

DE 2017.

Dispõe sobre a criação, composição e o
funcionamento do Conselho Administrativo do
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE
BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO
Art. 1º Fica criado o Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão como órgão
consultivo e de supervisão integrante da estrutura da Secretaria de
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP).
Parágrafo único. O Conselho de que trata o caput deste artigo
estabelecerá diretrizes administrativas para o funcionamento do Fundo
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de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN) que
passa a ser gerido pelo Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos
do Estado do Maranhão (NASSP).
Art. 2º Ao Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios
dos Servidores do Estado do Maranhão compete:
I - estabelecer as diretrizes gerais e os programas de
investimento dos recursos do FUNBEN, observados os estudos
atuariais apresentados ao Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão pela SEGEP, para
a consecução das políticas de assistência à saúde e benefícios
assistenciais, estabelecidas pelo Estado para seus servidores;
II - apreciar a programação anual e plurianual do FUNBEN;
III - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão do
FUNBEN;
IV - apreciar propostas de alteração da política de saúde aos
servidores do Estado contribuintes do FUNBEN;
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais
adequados, a execução dos planos, programas e orçamentos do
FUNBEN;
VI - fixar as normas de atuação dos agentes operativos e
financeiros do FUNBEN;
VII - deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos
e legados, quando onerados por encargos;
VIII - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e os resultados
alcançados pelos programas executados pelo FUNBEN;
IX - pronunciar-se quanto às contas prestadas pelo gestor do
FUNBEN, podendo, se julgar necessário, solicitar o apoio da Secretaria
de Estado da Transparência e Controle (STC) ou autorizar a contratação
de empresa de auditoria externa para aprofundamento dos exames;
X - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e
fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o
cumprimento das finalidades do FUNBEN.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
Art. 3º O Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios
dos Servidores do Estado do Maranhão terá 9 (nove) membros titulares
e seus respectivos suplentes, com formação superior e experiência nas
áreas de administração, saúde, economia, finanças, contabilidade e
direito, designados por ato do Chefe do Poder Executivo, com a seguinte
composição:
I - o titular da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores, como Presidente;
II - o titular do Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos
do Estado do Maranhão;
III - o Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento;
IV - o Secretário de Estado da Saúde.
V - o Procurador Geral do Estado;
VI - 04 (quatro) representantes dos servidores públicos
estaduais contribuintes do FUNBEN.
Art. 4º A estrutura do Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão será composta por:
I - Presidente;
II - Secretaria Executiva.
§ 1º Os membros do Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão serão nomeados
pelo Governador do Estado e terão mandato de 02 (dois) anos, admitida
uma recondução.
§ 2º As nomeações de que trata o inciso VI do art. 3º serão
antecedidas de edital, cabendo às entidades sindicais ou associativas
apresentarem, cada uma, até três indicações de nomes que atendam aos
requisitos do art. 3º.
§ 3º O Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos
Servidores do Estado do Maranhão reunir-se-á bimestralmente, em
sessões ordinárias e, extraordinariamente quando convocado pelo titular
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da SEGEP ou a requerimento de 40% (quarenta por cento) de seus
membros.
§ 4º As decisões do Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão serão tomadas com
a presença de, no mínimo, 05 (cinco) membros.
§ 5º Será lavrada ata, em livro próprio, de todas as reuniões do
Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores do
Estado do Maranhão, devendo a resenha ser publicada no Diário Oficial
do Estado.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º O Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios
dos Servidores do Estado do Maranhão deve iniciar o seu
funcionamento em até 30 (trinta) dias após a nomeação de seus
membros.
Parágrafo único. As deliberações do Conselho Administrativo
do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão serão
tomadas por maioria simples dos conselheiros presentes.
Art. 6º Para o cumprimento de suas atribuições, o Conselho
Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do
Maranhão disporá do necessário apoio administrativo para o
desempenho de suas competências e contará com recursos consignados
no orçamento do NASSP.
Art. 7º Ficam criados na estrutura da SEGEP os cargos em
comissão, na forma do disposto no Anexo Único.
Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput deste artigo
integrarão o quadro de cargos em comissão do Núcleo de Assistência
dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão.
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MENSAGEM Nº 062 / 17
São Luís, 08 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre a
normalização, estruturação e o funcionamento dos Colégios Militares

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Tiradentes, criação da Unidade V, em Timon, regulamentação da Unidade
IV, em Caxias e dá outras providências.
Esta proposta consiste na criação de novas unidades de Colégios
Militares Tiradentes com a missão de proporcionar aos alunos experiências
para que desenvolvam comportamentos e atitudes adequados à formação
do caráter e do espírito crítico, para compreensão positiva do mundo e
exercício pleno da cidadania.
Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer
boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 205 / 17
Dispõe sobre a normalização, estruturação e o
funcionamento dos Colégios Militares Tiradentes,
criação da Unidade V, em Timon, regulamentação da
Unidade IV, em Caxias e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Art. 1º Os Colégios Militares da Polícia Militar do Maranhão
integrarão a estrutura organizacional da Diretoria de Ensino da Polícia
Militar com a finalidade de oferecer o ensino fundamental e médio aos
dependentes legais de militares da Polícia Militar do Maranhão, funcionários
civis da Corporação e da comunidade em geral.
Parágrafo único. Os Colégios Militares da Polícia Militar do
Maranhão serão designados pela nomenclatura de “Colégio Militar
Tiradentes” acrescido dos algarismos romanos na ordem crescente de criação
de suas Unidades.
Art. 2º Os Colégios Militares da Polícia Militar do Maranhão
serão mantidos em regime de parceria entre a Secretaria de Estado da
Educação (SEDUC) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP),
por meio da Polícia Militar do Maranhão, órgãos esses que lhe darão
suporte da seguinte forma:
I – Caberá a SEDUC:
a) disponibilizar recursos humanos (professores, técnicos e agentes
administrativos) para fins de constituição do corpo docente e da equipe
pedagógica dos Colégios Militares;
b) disponibilizar material didático e pedagógico para utilização no
processo de ensino-aprendizagem dos alunos;
c) disponibilizar servidores para manutenção, segurança e limpeza
das instalações dos Colégios Militares;
d) disponibilizar estrutura física para o funcionamento dos Colégios
Militares, os quais só poderão ser mudados mediante determinação do
Governo do Estado;
e) disponibilizar materiais, equipamentos e veículos para o perfeito
funcionamento das unidades dos Colégios Militares.
II – Caberá a SSP, por meio da Polícia Militar:
a) disponibilizar recursos humanos (corpo diretivo, administrativo,
financeiro e de saúde) para constituir do corpo técnico e administrativo
dos Colégios Militares com previsão em Quadro Organizacional (QO) de
cada Unidade Educacional criada;
b) disponibilizar complementarmente servidores para manutenção,
segurança e limpeza das instalações dos Colégios Militares;
c) disponibilizar materiais, equipamentos e viaturas
complementares para o perfeito funcionamento das unidades dos Colégios
Militares.
d) Criar a Unidade Gestora Executora (UGE) para cada Unidade
dos Colégios Militares Tiradentes.
Art. 3º Os Colégios Militares Tiradentes serão vinculados ao
Sistema Estadual de Ensino e seu regular funcionamento será objeto de
autorização e reconhecimento perante o Conselho Estadual de Educação.
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CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 4º Os Colégios Militares Tiradentes terão a seguinte estrutura
organizacional:
I – COMANDO:
a) Comandante/Gestor Geral;
b) Subcomandante/Gestor Adjunto;
c) Secretaria Geral;
d) Serviço Religioso.
II – DIRETORIA ADMINISTRATIVA:
a) Gestor Administrativo;
b) Seção de Pessoal e Comunicação Social;
c) Seção de Material, Patrimônio, Orçamento e Finanças;
d) Seção de Laboratório e Biblioteca;
e) Seção de Aprovisionamento;
f) Seção de Manutenção Estrutural.
III – SERVIÇO DE SAÚDE:
a) Assistência Odontológica;
b) Assistência Médica;
c) Assistência Psicológica.
IV – DIRETORIA PEDAGÓGICA:
a) Gestor Auxiliar Pedagógico I;
b) Gestor Auxiliar Pedagógico II;
c) Seção de Coordenação Pedagógica constituída por:
c.1) Supervisão A – de ensino fundamental do 6º ano ao 9º ano;
c.2) Supervisão B – de ensino médio do 1º ano ao 3º ano;
d) Seção de Recursos Didáticos;
e) Seção de Educação Física e Desporto;
f) Seção de Assistência Social.
V – CORPO DE ALUNOS:
a) Comando do Corpo de Alunos;
b) 1ª Companhia – alunos do 3º ano do ensino médio;
c) 2ª Companhia – alunos do 1º e 2º anos do ensino médio;
d) 3ª Companhia – alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental;
e) 4ª Companhia – alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental.
Parágrafo único. Além da estrutura organizacional prevista neste
artigo, os Colégios Militares Tiradentes serão ainda constituídos pelo
Conselho de Ensino, Conselho de Classe, Colegiado Escolar, Associação
de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil.
Art. 5º A função de Comandante/Gestor Geral dos Colégios
Militares será privativa de militar da ativa, preferencialmente do posto de
Tenente Coronel PM ou de Major PM, pertencente ao Quadro de Oficiais
Policiais Militares.
Parágrafo único. Para efeito de administração do Caixa Escolar, a
função de Comandante dos Colégios Militares Tiradentes equivale à função
de Gestor Geral Escolar previsto pela SEDUC.
Art. 6º A função de Subcomandante/Gestor Adjunto dos Colégios
Militares Tiradentes será privativa de militar da ativa, preferencialmente
do posto de Major PM ou de Capitão PM, pertencente ao Quadro de
Oficiais Policiais Militares.
Parágrafo único. Para efeito de administração do Caixa Escolar, a
função de Subcomandante dos Colégios Militares Tiradentes equivale à
função de Gestor Adjunto Escolar previsto pela SEDUC.
Art. 7º As funções de Gestor Auxiliar Pedagógico I e II dos Colégios
Militares Tiradentes, poderão ser exercidas por militares da ativa ou da
reserva remunerada, preferencialmente do posto de Major PM ou de
Capitão PM, pertencentes ao Quadro de Oficiais Policiais Militares ou
por servidores do quadro efetivo da SEDUC, desde que devidamente
habilitado, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nacional vigente, obedecendo aos critérios estabelecidos pela SEDUC.
Parágrafo único. As funções de Gestor Auxiliar Pedagógico I e II
equivalem a função de Gestor Pedagógico para efeito de função junto à
SEDUC e, quando ocupado por servidor dessa secretaria, terão a sua
indicação em comum acordo com as instituições mantenedoras do colégio.
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Art. 8º A função de Gestor Administrativo dos Colégios Militares
Tiradentes será privativa de militar da ativa, ou da reserva remunerada,
preferencialmente do posto de Major PM ou de Capitão PM, pertencente
ao Quadro de Oficiais Policiais Militares ou ao Quadro de Oficiais
Administrativos.
Art. 9º A função de Comandante do Corpo de Alunos dos Colégios
Militares Tiradentes será privativa de militar da ativa, preferencialmente
do posto de Capitão PM ou de Tenente PM, pertencente ao Quadro de
Oficiais Policiais Militares.
Parágrafo único. As funções de Comandante das Companhias do
Corpo de Alunos serão privativas de militar da ativa, preferencialmente do
posto de Tenente PM, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares
ou do Quadro de Oficiais Administrativos.
Art. 10 O Comandante/Gestor Geral e o Subcomandante/Gestor
Adjunto dos Colégios Militares Tiradentes serão indicados e nomeados
por ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 11 A competência de cada órgão da estrutura dos Colégios
Militares Tiradentes será definida em Regimento Escolar, aprovado pelo
Conselho Estadual de Educação.
Art. 12 O Organograma e o Quadro Organizacional dos Colégios
Militares Tiradentes serão instituídos por lei.
Art. 13 Os cargos comissionados de que trata o art. 1º da Lei nº.
8.903/2008, de 10 de dezembro de 2008, referentes aos Colégios Militares
Tiradentes, corresponderão às seguintes terminologias:
I – o Gestor-Geral, simbologia FGAE-1;
II – o Gestor Auxiliar Pedagógico I, simbologia FGAE-1;
III – o Gestor-Adjunto, simbologia FGAE-2;
IV – o Gestor Auxiliar Pedagógico II, simbologia FGAE-2.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 14 Compete aos Colégios Militares Tiradentes, observada a
legislação federal e estadual em vigor:
I – oferecer educação básica (fundamental e médio) aos dependentes
legais de militares da Polícia Militar do Maranhão, funcionários civis da
Corporação, e da comunidade em geral;
II – desenvolver nos alunos capacidade intelectual, afetiva, física
e cognitiva, tornando-os capazes de exercerem um papel crítico na sociedade,
bem como capacitá-los para ingresso em instituições de ensino superior e
para o mercado de trabalho;
III – desenvolver nos alunos o caráter cívico com respeito aos
direitos humanos, à pátria, aos símbolos nacionais, à hierarquia e disciplina
e ainda prepará-los para o pleno exercício de seus direitos e obrigações
como cidadãos;
IV – tornar os alunos capazes de exercerem um papel crítico no
contexto social, de respeito à inclusão e à diversidade.
Art. 15 Fica autorizado ao Comandante Geral da Polícia Militar
do Maranhão estabelecer convênios com entidades governamentais e não
governamentais, de ciência e tecnologia e profissionalizantes, para o
cumprimento das finalidades e o desenvolvimento da política de ensino
nos Colégios Militares Tiradentes.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Art. 16 Os Colégios Militares Tiradentes, vinculados à rede
estadual de ensino, além dos repasses oriundos dos programas dos governos
federal e estadual, receberá da SEDUC e da SSP apoio orçamentáriofinanceiro através de convênios, repasses e outras modalidades para a
garantia do bom funcionamento da instituição.
Art. 17 Os Colégios Militares Tiradentes submeter-se-ão às
fiscalizações, inspeções e orientações emanadas das administrações públicas
estaduais e federais.
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CAPÍTULO V
DA SELEÇÃO PARA INGRESSO
Art. 18 O número de vagas para o ingresso nos Colégios Militares
Tiradentes, por concurso de admissão, será fixado anualmente pelo Diretor
de Ensino da Corporação mediante proposta dos gestores dos Colégios
Militares Tiradentes e homologadas pelo Comandante Geral da Polícia
Militar do Maranhão.
Parágrafo único. As vagas para o concurso de admissão dos Colégios
Militares Tiradentes são àquelas remanescentes ou ociosas de todas as
séries do ensino fundamental e médio, de acordo com o planejamento
pedagógico da escola.
Art. 19 Serão destinadas no máximo 50% (cinquenta por cento)
das vagas existentes para preenchimento, mediante aprovação, por
candidatos dependentes de militares da Polícia Militar do Maranhão, de
professores e funcionários civis dos Colégios Militares Tiradentes e da
Corporação.
Parágrafo único. As vagas não preenchidas pelos candidatos
elencados no caput do artigo serão remanejadas para preenchimento pelos
candidatos oriundos da comunidade em geral, aprovados e obedecendo à
rigorosa classificação do concurso de admissão.
Art. 20 Os 50% (cinquenta por cento) das vagas restantes serão
destinadas para a comunidade em geral e preenchidas pelos candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação do concurso de admissão.
Parágrafo único. Caso ocorra o não preenchimento das vagas
mencionadas no caput deste artigo, serão preenchidas por candidatos
previstos no art. 19, observada rigorosamente a ordem de classificação do
concurso de admissão.
Art. 21 O policial militar, transferido para Municípios que tenham
Colégios Militares Tiradentes e que comprove a matrícula de seus
dependentes em Colégios Militares Tiradentes do Município de origem,
terá direito à transferência, mediante requerimento ao Diretor de Ensino da
Polícia Militar, a ser deferido considerando a disponibilidade de vaga na
unidade escolar.
Art. 22 O concurso de admissão para ingresso nos Colégios
Militares Tiradentes será regulamentado por portaria do Comandante
Geral da Polícia Militar do Maranhão, em que constarão todas as normas
para a realização do certame.
Parágrafo único. O Edital do concurso de admissão será proposto
pelos respectivos Gestores dos Colégios Militares Tiradentes, após
aprovação do Diretor de Ensino da Corporação.
CAPÍTULO VI
DO CORPO DOCENTE
Art. 23 O quadro docente dos Colégios Militares Tiradentes será
constituído por professores da Rede Estadual de Ensino, policiais militares
com encargo de professor, instrutores, monitores e professores contratados.
§1º É permitido aos policiais militares o encargo de ministrar aulas
específicas da educação básica para os alunos dos Colégios Militares
Tiradentes, desde que tenham a habilitação exigida na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.
§2º A nomeação de policiais militares para encargo de professor
será realizada por ato do Comandante Geral da Polícia Militar, após
aprovação em processo seletivo realizado no âmbito da corporação, sob
coordenação da Diretoria de Ensino da PMMA.
§3º A nomeação de policiais militares para as funções de instrutor
e monitor dependerá de ato do Comandante Geral da Polícia Militar, após
indicação realizada pelo Diretor de Ensino da Polícia Militar e pelos
Gestores dos Colégios Militares Tiradentes, observado limite quantitativo
fixado para cada escola, por ato do Secretário de Segurança.
CAPÍTULO VII
DO PATRIMÔNIO
Art. 24 Integram o patrimônio dos Colégios Militares Tiradentes
todo o acervo de bens e direitos a eles destinados pela SEDUC, pelo
Comando Geral da Corporação e adquiridos pelos próprios Colégios.
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25 Fica criado o Colégio Militar Tiradentes V, com sede no
Município de Timon/MA, o qual absorve a estrutura e os alunos
matriculados na Unidade Integrada Padre Delfino, situada na Rua José
Simões Pedreira, nº. 311, Centro, Timon/MA.
Art. 26 O Colégio Militar Tiradentes IV, com sede no Município
de Caxias/MA, criado pela Medida Provisória nº. 225, de 11 de agosto de
2016, absorverá a estrutura e os alunos matriculados no Centro de Ensino
Monsenhor Clóvis Vidigal, situado na Avenida 02, S/N, Nova Caxias,
Caxias/MA.
Art. 27 Os Colégios Militares Tiradentes IV e V terão o prazo de
120 (cento e vinte) dias para propor Quadros de Organização, com os
respectivos cargos e funções, a ser aprovado por Decreto do Chefe do
Executivo Estadual.
Art. 28 Os Colégios Militares Tiradentes terão o prazo de 120
(cento e vinte) dias, a partir da data de publicação desta Lei, para elaborar
e adequar seus regulamentos, regimentos e normas necessárias ao seu
pleno funcionamento, devendo ser submetidos à aprovação do Comandante
Geral da Polícia Militar e do Conselho Estadual de Educação.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado
MENSAGEM Nº 063 / 177
São Luís, 08 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de encaminhar a essa augusta Assembleia
Legislativa, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais Senhores
Deputados, o incluso Projeto de Lei que ratifica o Protocolo de Intenções
do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Legal.
O Consórcio, que possui por signatários, além do Estado do
Maranhão, os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, tem por finalidade a construção em conjunto
da melhor estratégia e ações para o efetivo desenvolvimento sustentável
de todos os Estados compreendidos pela Amazônia Legal, tais como: a
promoção da unidade política e estratégica na área ambiental, com ações
integradas e cooperativas, com especial enfoque na implementação do
Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural - CAR, Programa de
Regularização Ambiental - PRA, Política de Recursos Hídricos, prevenção
e combate ao desmatamento e políticas e instrumentos de REDD.
O Consórcio visa também à adoção de mecanismos de incentivos
econômicos à conservação ambiental, razão pela qual sugeriu-se a urgente
regulamentação e implementação do art. 41 do Código Florestal (Lei 12.651/
2012) por parte do Executivo Federal. Reforçou-se, ainda, a necessidade
de prorrogação do prazo previsto no § 2 do art. 13 da mesma para a
conclusão do Zoneamento Ecológico Econômico dos Estados da Amazônia.
Ademais, propõe-se ao Banco da Amazônia o fortalecimento e
ampliação da linha de crédito “FNO Solo” o Programa FNO –
Biodiversidade, sensibilizados pela urgente necessidade de enfrentamento
aos crimes transnacionais, potencializados na região amazônica em razão
das peculiaridades de nossas fronteiras.
Assim, o Estado do Maranhão, após a assinatura do Protocolo de
Intenções, necessita de ratificação legislativa, na forma da Lei Federal n°
11.107, de 06 de abril de 2005, para que assim possa efetivar sua
participação no referido Consórcio, garantindo benefícios ao Estado e à
população maranhense.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares os meus elevados protestos de apreço e consideração.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 206 / 17
Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia Legal.
Art. 1º Fica ratificado, sem reservas, o Protocolo de Intenções
celebrado entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, visando à constituição de
Consórcio Estadual que tem por objeto a promoção do desenvolvimento
e a integração da região, sob forma de autarquia, da espécie Associação
Pública, denominada Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia Legal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 064 / 17
São Luís, 08 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre a
criação e transformação de Organização Policial Militar (OPM) da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, e da outras providências.
Esta proposta consiste na criação de Comandos de Policiamentos
e Batalhões de Polícia Militar, levando em conta critérios e características,
infraestrutural, socioeconômico, cultural, a conformação e número de
Municípios, a população residente, a população pendular, indicadores
criminais, bem como peculiaridades locais.
O objetivo é fortalecer e intensificar a presença da força pública de
policiamento ostensivo, através dos batalhões, unidades maiores e mais
estrategicamente importantes, geridas por oficiais de patente elevada,
resultando na maior capilarização do serviço de segurança pública,
respeitando a demanda das regiões e o planejamento do Estado.
Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer
boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 207 / 17
Dispõe sobre a criação e transformação de
Organização Policial Militar (OPM) da Polícia Militar
e dá outras providências.
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VI - 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), com sede no
Município de São Mateus/MA.
VII - 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), com sede no
Município de Cururupu/MA.
Parágrafo único. O cargo de comandante do Batalhão de Operações
Especiais (BOPE) será exercido por Coronel QOPM.
Art. 2º Ficam transformadas na estrutura da Polícia Militar as
seguintes Organizações Policiais Militares (OPM):
I – em Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv), com sede
no Município de São Luís/MA, a Companhia de Polícia Militar Rodoviária
Independente (CPRv Ind);
II – em Batalhão de Polícia Militar de Turismo (BPTur), com sede
no Município de São Luís/MA, a Companhia de Polícia Militar de Turismo
(CPTur Ind).
Parágrafo único. Os cargos respectivos de comandantes dos órgãos
relacionados neste artigo serão exercidos por Coronéis QOPM.
Art. 3º Os cargos criados pelas Leis nº. 9.043 de 15 de outubro de
2009, nº. 9.658 de 17 de julho de 2012, nº. 9.795 de 10 de abril de 2013, nº.
10.131 de 30 de julho de 2014, nº. 10.2120de 09 de março de 2015, nº.
10.223 de 07 de abril de 2015 e a nº. 10.280 de 15 de julho de 2015, serão
aproveitados no que couber nos órgãos da Polícia Militar criados e/ou
transformados por esta lei.
Art. 4º Os cargos criados e as funções previstas nos Quadros de
Organização (QO) das unidades transformadas ficam incorporados ao
Quadro Organizacional (QO) das novas unidades.
Art. 5º As áreas de circunscrições das unidades operacionais da
Polícia Militar do Maranhão serão definidas por meio do Plano de
Articulação, aprovado pelo Governador do Estado, mediante proposta do
Secretário de Estado de Segurança Pública.
Art. 6º O Comandante Geral da Polícia Militar providenciará, em
até 120 (cento e vinte dias), contados da data da publicação desta lei, as
diretrizes para a efetiva implementação das Organizações Policiais Militares
(OPM) criadas e transformadas por esta lei.
Art. 7º Fica revogado o art. 5º da Lei nº. 10.131 de 30 de julho de
2014.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado
REQUERIMENTO Nº 569 / 17
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, o Projeto de Lei Complementar n 006/2017, de autoria do Poder
Judiciário.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 07 DE JULHO DE 2017. EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual.

Art. 1º Ficam criados na estrutura da Polícia Militar os seguintes
órgãos:
I – Batalhão de Operações Especiais (BOPE) Cap PM Daniel
Nunes Esteves, com sede no Município de São Luís/MA;
II – 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), com sede no bairro
Cohatrac, no Município de São Luís/MA;
III - 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), com sede no
Município de Paço do Lumiar/MA;
IV - 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), com sede no
Município de Coroatá/MA.
V – 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), com sede no
Município de Açailândia/MA;

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.08.17
EM: 08.08.17
REQUERIMENTO Nº 571 / 17
Senhor Presidente,
Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de PENALVA, pela passagem
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de seu 102º (centésimo segundo) aniversário, completados no dia 10 de
agosto no ano em curso.
Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ronildo Campos Silva e ao
Presidente da Câmera de vereadores.
PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 07 de agosto de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís-Ma, em 09 de agosto de 2017. - Edivaldo Holanda - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.08.17
EM: 08.08.17

INDICAÇÃO Nº 922 / 17

REQUERIMENTO Nº 572 / 17
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento de João Costa Reis, popularmente conhecido como João
Chiador, um dos maiores cantadores e compositores de bumba-meu-boi
do Maranhão, ocorrido na data de 06 de agosto, em São Luís – Ma.
Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de condolências
aos familiares enlutados, declarando a solidariedade desta Casa Legislativa
à família neste momento de profunda dor.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 07 de agosto de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.08.17
EM: 08.08.17
REQUERIMENTO Nº 573 / 17
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro
a V. Exª., após manifestação da Mesa, que seja justificada a minha ausência
das sessões plenárias realizadas nos dias 28 e 29 de Março do corrente
ano, para participar de reunião da Comissão Permanente de Fiscalização
Financeira e Controle – CFFC da Câmara Federal, conforme declaração em
anexo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto de 2017. Roberto Costa - Deputado Estadual – PMDB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.08.17
EM: 08.08.17
REQUERIMENTO Nº 574 / 17
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a aprovação do Plenário, sejam
dispensados os trâmites regimentais, para discussão e votação, em
Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária a realizar-se logo após
a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 204/2017, (Mensagem Governamental
nº 059/2017), que dispõe sobre a criação de cargos de Capelão Religioso no
âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e dá outras providências.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.08.17
EM: 08.08.17

Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Senhor
Carlos Rogério Santos Araújo, celeridade na construção do poço artesiano
no Bairro Aviação, na cidade de Itapecuru Mirim, para a regularização no
abastecimento de agua na região.
A população do bairro e entornos vem sofrendo sérios prejuízos
em razão da ineficiência do abastecimento de água e necessita urgentemente
que o poço seja colocado em funcionamento. A construção do referido
poço já está devidamente autorizada, todavia a demora na conclusão da
obra lesa dia a dia a população que não tem suas necessidades básicas
atendidas pela falta de acesso à água potável.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de agosto
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 923 / 17
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da
estrada que dá acesso ao Povoado Arraial, percurso de quatro quilômetros
que liga a estrada do Quebra-Pote ao povoado.
A via se encontra em decadente estado de conservação, quase
intrafegável, não possibilitando a plena mobilidade da comunidade. Esta
estrada é de suma importância para região, sendo ponto de passagem de
cerca de 1.000 famílias que clamam por mais infraestrutura, verifica-se
assim o grande benefício que o asfaltamento da via dará à esta população.
Desta feita, a intervenção da Secretaria de Infraestrutura se justifica frente
à grande necessidade dos habitantes da área, que em decorrência do desgaste
da via têm seu direito de ir e vir prejudicado pela grande dificuldade no
trânsito de veículos e pessoas para a comunidade.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de agosto
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 924 / 17
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
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Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da
estrada de acesso ao Povoado Cinturão Verde, percurso de 2,5 quilômetros
de estrada que leva do Maracanã ao povoado.
A estrada citada é de suma importância para a população da região,
sendo principal ponto de passagem para os cidadãos da área que clamam
por mais infraestrutura. A via se encontra em decadente estado de
conservação, quase intrafegável, não possibilitando a plena mobilidade da
comunidade. Desta feita, a intervenção da Secretaria de Infraestrutura se
justifica frente à grande necessidade das habitantes da área e o grande
benefício que tal obra trará às 200 famílias residentes na região, que em
decorrência do desgaste da via estão enfrentando grande dificulta no trânsito
de veículos e pessoas na entrada e saída do povoado.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de agosto
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 925 / 17.
Senhor presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade
possível, a recuperação asfáltica das principais vias urbanas do município
de Bacabal, neste Estado.
O município de Bacabal é considerado polo regional de
desenvolvimento, contando com aproximadamente 103.020 habitantes
(Censo 2016), que padecem, diariamente, com sérios problemas de
infraestrutura, comprometendo a qualidade de vida de seus moradores,
necessitando assim, de algumas intervenções urgentes, como a realização
da recuperação asfáltica nas principais vias urbanas do município,
considerando que estas apresentam em toda a sua extensão, uma enorme
quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é agravada
durante o período chuvoso, provocando diversos acidentes pela falta de
manutenção da via.
Sabe-se que, atualmente, apenas 30% (trinta por cento) das vias
do município apresentam um bom estado de trafegabilidade, que por sua
vez, contribui para agravar as deficiências de outros sistemas urbanos,
notadamente o de transporte, prejudicando tanto o deslocamento das
pessoas quanto o escoamento da produção, além de representar uma perda
na qualidade ambiental, além de contribuir para a incidência de doenças
respiratórias.
Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do município em contento, solicitamos por meio
desta proposição, a recuperação asfáltica das vias urbanas de Bacabal/
MA, concedendo maior segurança e facilidade de locomoção aos pedestres,
além de fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.
Ademais, vale ressaltar que o presente pleito é oriundo das
constantes reclamações dos moradores que são diariamente prejudicados
pela dificuldade e precariedade de acesso, em razão da inexistência de
condições adequadas de infraestrutura. Assim, a recuperação asfáltica irá
oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da localidade, justificando a presente
demanda.
Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 10 de julho de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 926 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Bernardo do Mearim - MA, Eudina Costa Pinheiro,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Bernardo do Mearim, proposição de lei que dispõe sobre
criação da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo
de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes -Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 927 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Barão de Grajaú - MA, Gleydson Resende da Silva,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Barão de Grajaú, proposição de lei que dispõe sobre criação
da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de
projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
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ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida -Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 928 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Bela Vista do Maranhão - MA, Orias de Oliveira
Mendes, solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar
à Câmara Municipal de Bela Vista do Maranhão, proposição de lei que
dispõe sobre criação da Guarda Municipal e dá outras providências,
conforme modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 929 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Belágua - MA, Herlon Costa Lima, solicitando-lhe que
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adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal de
Belágua, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda Municipal
e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 930 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Cachoeira Grande - MA, Antônio Ataíde Matos de
Pinho, solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à
Câmara Municipal de Cachoeira Grande, proposição de lei que dispõe
sobre criação da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme
modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
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Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 931 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Buritirana - MA, Vagtonio Brandão dos Santos,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Buritirana, proposição de lei que dispõe sobre criação da
Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto
de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 932 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Brejo de Areia - MA, Francisco Alves da Silva,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Brejo de Areia, proposição de lei que dispõe sobre criação
da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de
projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
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de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 933 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Bom Lugar - MA, Luciene Alves Duarte, solicitandolhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal
de Bom Lugar, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda
Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em
anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 934 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Bom Jesus das Selvas - MA, Luís Fernando Lopes
Coelho, solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar
à Câmara Municipal de Bom Jesus das Selvas, proposição de lei que
dispõe sobre criação da Guarda Municipal e dá outras providências,
conforme modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 935 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Boa Vista do Gurupi - MA, Antônio Batista de Oliveira,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Boa Vista do Gurupi, proposição de lei que dispõe sobre
criação da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo
de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
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ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 936 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Bacurituba - MA, José Sisto Ribeiro Silva, solicitandolhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal
de Bacurituba, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda
Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em
anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 937 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Benedito Leite - MA, Ramon Carvalho de Barros,
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solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Benedito Leite, proposição de lei que dispõe sobre criação
da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo de
projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 938 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Açailândia - MA, Juscelino Oliveira e Silva, solicitandolhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal
de Açailândia, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda
Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em
anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 939 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Água Doce do Maranhão - MA, Thalita e Silva Carvalho
Dias, solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à
Câmara Municipal de Água Doce do Maranhão, proposição de lei que
dispõe sobre criação da Guarda Municipal e dá outras providências,
conforme modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 940 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Araguanã - MA, Valmir Belo Amorim, solicitando-lhe
que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal de
Araguanã, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda Municipal
e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
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Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 941 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Arame - MA, Jully Hally Alves de Menezes,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Arame, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda
Municipal e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em
anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 942 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência a
Senhora Prefeita de Amapá do Maranhão - MA, Tatiane Maia de Oliveira,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara
Municipal de Amapá do Maranhão, proposição de lei que dispõe sobre
criação da Guarda Municipal e dá outras providências, conforme modelo
de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 943 / 17
Senhor Presidente,
Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Senhor Prefeito de Bacuri - MA, José Ribamar Santos Júnior, solicitandolhe que adote providências no sentido de encaminhar à Câmara Municipal
de Bacuri, proposição de lei que dispõe sobre criação da Guarda Municipal
e dá outras providências, conforme modelo de projeto de lei em anexo.
O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança
pública como sendo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
definindo como órgãos de proteção da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Policias Civis, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder
de constituir as suas Guardas Municipais, destinadas somente à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º do citado
artigo.
Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre
buscar o melhor resultado social, a melhor opção para o povo, a melhor
alternativa e, a alternativa plausível para a melhoria do nosso policiamento
ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os Municípios como
auxiliar da Polícia Militar.
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Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da
criminalidade em todo Estado do Maranhão e, pelo fato da Polícia Militar
não estar sendo suficiente o bastante para conter o surto da marginalidade,
precisamos, além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas
às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger a
sociedade.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de agosto de 2017. - Deputado Júnior
Verde – Presidente da Comissão - Deputado Cabo Campos – VicePresidente da Comissão - Deputado Dr. Levi Pontes - Deputado Rogério
Cafeteira - Deputado Alexandre Almeida - Deputado Sérgio Frota Deputado Sousa Neto
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Expediente lido, senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Expediente lido à publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Sousa Neto, por cinco minutos sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados, deputadas, galeria, aos amigos da imprensa, a todos que nos
assistem pela TV Assembleia pelo aplicativo do celular também. Senhor
Presidente, eu quero primeiro ler a mensagem bíblica do nosso pastor
Otoniel Martins, que diz: Assim diz a palavra de Deus, aos que têm
riquezas neste mundo ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham
a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma.
Que eles ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão
segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos
dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer! Mande
que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e
estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Primeira
Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo Capítulo VI, Versículos 17 a 18.
Senhor Presidente, subo à Tribuna hoje para falar do descaso que se
encontra a Cidade de Bela Vista do Maranhão. A Cidade de Bela Vista teve
o maior estelionato eleitoral já visto na sua história, com a reeleição do
Senhor Orias, prefeito dessa cidade. O Senhor Orias tem maltratado muito
a população de Bela Vista, uma cidade de um povo trabalhador, de um
povo ordeiro, de um povo acolhedor, mas que tem sofrido bastante nas
mãos dessa administração desastrosa. Quando eu falo estelionato eleitoral,
eu comprovo por meio das denúncias que o Ministério Público Federal
tem apresentado contra o gestor. E eu aqui nesta Tribuna estou subindo
para cobrar que tome uma atitude, o Ministério Público Federal, o Ministério
Público Estadual também pode ajudar a tomar uma atitude forte contra o
gestor que tem maltratado e que estar querendo de alguma forma, de todas
as formas, na verdade, tirar o que foi gasto na campanha, tanto que a cidade
de Bela Vista hoje está um caos total, principalmente na área da educação
de onde as escolas praticamente estão sem aulas, desvio na merenda escolar,
obras que não foram feitas e estão sendo cobradas. E eu quero aqui fazer
essa denúncia grave e pedir providências para o Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual, a esta Casa, a nossa Comissão de Educação,
que eu vou entrar com requerimento pedindo para que a gente faça uma
visita ao município de Bela Vista e comprove in loco o que está sendo dito
aqui nesta Tribuna. Não se pode admitir que uma cidade como Bela Vista
com quase 12 mil habitantes possa estar sofrendo uma calamidade pública,
como está acontecendo agora nessa gestão, na verdade, o estelionato eleitoral,
como eu tenho dito, foi comprovado com esses desvios no recurso do
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FUNDEB, que foi que o Ministério Público Federal entrou com uma
denúncia na fraude e nas licitações. Isso é inconcebível! E o povo está
pagando por isso. E eu não posso como representante do Vale do Pindaré
deixar que uma coisa dessa possa acontecer e nenhuma atitude seja tomada.
Semana passada, a juíza eleitoral cassou o prefeito, que na verdade continuou
ainda a comandar a prefeitura. E nós queremos uma atitude enérgica do
Ministério Público Federal, uma atitude enérgica do Ministério Público
Federal e que esta Casa, através da Comissão de Educação, possa fazer
uma visita in loco e comprovar o descaso que está acontecendo na cidade
de Bela Vista. E aquele povo não tem culpa e não tem o porquê de está
sofrendo essas consequências de uma irresponsabilidade de um prefeito
que não tem compromisso nenhum com a sua população. Era isso, Senhor
Presidente, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino Neto.
O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
venho hoje à tribuna para parabenizar o Ministério Público do Estado do
Maranhão por ter recebido, por ter sido premiado pelo Conselho Nacional
do Ministério Público agora no último dia 02 em razão do programa
Ministério Público contra a corrupção e combatendo a sonegação.
Parabenizo todo o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral de
Justiça, Dr. Luiz Gonzaga, também do Promotor Dr. Tarcísio, Presidente
da Associação dos Promotores do Estado do Maranhão, pelo trabalho que
vem desenvolvendo. O Dr. Gonzaga nos relatou que tem andado o Maranhão
todo no sentido de fazer não só o combate ostensivo com o aspecto da
punição e da proposição de ações civis públicas ou ações criminais, mas
também no sentido de fazer termos de ajustamento de conduta. E foram
feitos 24 TACs com diversas instituições, prefeituras e outros órgãos.
Trabalhando, assim, a prevenção, desvio de recursos públicos, a má
aplicação. E garantindo, assim, que os recursos cheguem ao seu destino de
acordo com a sua finalidade. Esta ação específica do Ministério Público
acabou resultando em 23 Projetos de Leis, em Projetos de Emenda à
Constituição e diversas outras ações que colaboraram para a boa aplicação
dos recursos públicos no Estado do Maranhão. Nesse sentido, essa
premiação nos deixa a todos muito felizes. Todos nós que desejamos que
os recursos públicos, ainda mais neste momento de crise, se reforça ainda
mais a importância da fiscalização para que os recursos já escassos sejam
bem aplicados. Ficamos todos felizes em ver o Maranhão, por meio do
Ministério Público Estadual, ser premiado pelo Conselho Nacional do
Ministério Público em razão da defesa do erário e do bom uso dos recursos
públicos. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, é uma honra tê-lo aqui presidindo esta
Mesa, esta Casa. Caros colegas secretários presentes à Mesa, colegas
deputados e deputadas presentes em plenário, galeria, imprensa,
internautas. Ocupo esta tribuna, senhor presidente, nesta manhã, para
fazer um registro triste do falecimento de um amigo. Fomos criados juntos
em Imperatriz, estudamos juntos em Belém, estudamos no colégio
Moderno, fizemos faculdade, eu, Medicina e ele, Jornalismo. Ele retornou
a Imperatriz, exercia sua profissão, colunista social, escrevia no principal
jornal daquela cidade, jornal de grande importância, de grande circulação
que é o Progresso. No último domingo, na madrugada de domingo, ele
sentiu, ele era diabético, fazia hemodiálise e, portanto, tinha insuficiência
renal, ele passou mal de madrugada, foi ao hospital e chegou a falecer, teve
um infarto fulminante e veio a falecer. Mas Jonas Ribeiro, Jonas Herenho
Ribeiro, um grande amigo, um grande colega, uma pessoa que pela sua
paciência, pela sua modéstia, pela sua educação, principalmente,
conquistava as pessoas e, portanto, deixou muitas amizades em Imperatriz,
inclusive a minha e da minha família. É primo dos meus filhos, é ligado à
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família Milhomem também ali em Imperatriz. Eu não poderia deixar de
fazer esse registro de sentimento e dor neste momento pelo qual passa a
sua família, pelo qual passam os seus amigos. Foi um velório extremamente
prestigiado, tivemos que fazer a obstrução da rua da casa onde ele morava,
tal a quantidade de pessoas, pela amizade que ele nutria com as pessoas
daquela cidade. Portanto, fica aqui o nosso registro, as nossas condolências
à família, os nossos sentimentos neste momento de dor. E dizer que, no
próximo sábado, estaremos na missa de sétimo dia ao lado da família.
Jonas Ribeiro, esse grande amigo, foi, mas deixa a sua história pautada
principalmente na generosidade, na amizade, na maneira e na educação
como sempre tratava as pessoas. Terminando, eu deixo os meus
sentimentos, os sentimentos de minha família, dos meus amigos para a
família do Jonas Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria, todos
que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Só para fazer um
registro, senhoras e senhores, o nosso final de semana nós temos dedicado
ao povo do Maranhão, viajando como sempre, percorrendo os municípios
maranhenses, dialogando com lideranças políticas, vereadores, prefeitos,
vice-prefeitos, lideranças comunitárias, temos nos empenhado em dialogar
com todos aqueles que vivenciam as realidades dos seus municípios e,
claro, conhecendo essa realidade nós podemos trazer a esta Casa e defendêlas. Nesse sentido nós estivemos no município, mais uma vez, do município
de Paraibano, lá conversamos com o prefeito Zé Hélio, buscamos saber
das suas necessidades, entre elas está o calçamento daquele município. Já
tive inclusive uma oportunidade de levar essa demanda ao governador
Flávio Dino, aos secretários de Estado no sentido de poder realmente
resolver uma problemática naquele município muito séria, a ausência
realmente de pavimentação naquela cidade. E nós estamos entrando, mais
uma vez reiterando uma Indicação, mas aguardando o projeto que ficou de
ser feito para que possamos defender a concretização desse importante
empreendimento social para o município de Paraibano. Não só isso, nesse
sentido nós colocamos inclusive emendas de R$ 300 mil, deputado Zé
Inácio, V. Exa também que defende o município de Paraibano botamos
recursos para poder ajudar a fortalecer aquele município. E esperamos a
liberação porque entendemos que é algo necessário para fortalecer aqueles
que buscam ali a melhoria da qualidade de vida. Não só o município de
Paraibano, estivemos também no município de São Domingos do Azeitão
participando do festejo tradicional da cidade, desde a questão religiosa que
sabemos são tradições que agregam valores àquela sociedade. Participamos
da festa que ali realmente já é conhecida e naquele momento pudemos
dialogar, conversar com lideranças políticas e, claro, buscando mais uma
vez as demandas que o município de São Domingos do Azeitão teria para
que possamos defendê-la aqui nesta Casa. Nesse sentido também vamos
entrar com várias proposições para fortalecer o município de São Domingos
do Azeitão. E aqui também destacando, no nosso final de semana, a
oportunidade que tivemos de ir ao município de Sambaíba, município do
Sul do Estado, onde conversamos com o prefeito Santana, um prefeito que
hoje sanou as contas públicas daquele município, pagamento em dia, a
responsabilidade com a boa gestão, com a questão do saneamento básico,
da infraestrutura do município. Inclusive antes do festejo que aconteceu
no município de Sambaíba o prefeito fez uma operação para melhorar as
vias urbanas fazendo um trabalho de tapa-buracos como também meiofio, enfim, organizando, ajeitando realmente, com o zelo que tem organizando
o município de Sambaíba. Não só a questão da organização da infraestrutura,
mas também da questão das suas finanças, é um município que tem as
questões já pertinentes à sua economia bem sanadas, direcionadas e, claro,
convergindo para o bem daquele povo. Então o prefeito Santana com sua
equipe de trabalho, também com vereadores que apoiam a sua gestão estão
de parabéns. Pude comprovar isso in loco e, claro, também na oportunidade
mais uma vez vendo o importante empreendimento que está ali sendo
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construído pelo Governo do Estado, que é uma ponte que vai permitir o
escoamento da produção, vai permitir o desenvolvimento daquela região
através dessa iniciativa e, mais uma vez, tivemos a oportunidade ver essa
obra. E queremos, e aqui já solicitamos a celeridade da construção dessa
ponte, inclusive foi também objeto de diálogo com o governador, ele
perguntou com estaria essa ponte, a construção, eu disse da necessidade
da celeridade, porque precisamos desenvolver o Estado. E precisamos
construir pontes, pontes para o desenvolvimento e nesse sentido nós
estivemos também aproveitando a oportunidade de participar do festejo,
lá de Sambaíba, muito bem organizado, inclusive fazer este registro,
deputado, deputados, senhoras e senhores, muito bem organizado e desde
uma extensa programação, participamos de um campeonato que nós
apoiamos o campeonato, foi muito importante porque agregou valores
àqueles que praticam esporte e querem uma vida saudável e também a
interação social, foi a primeira I Copa Verde, uma iniciativa da prefeitura
municipal e contou com o nosso apoio irrestrito, até porque nós apoiamos
o esporte e durante a programação dos festejos tradicionais de Sambaíba,
nós tivemos a oportunidade, deputado Edilázio, de poder participar desse
importante investimento social pelo esporte como também participar das
atividades culturais do município. Então, este foi o resumo do nosso final
de semana dedicado mais uma vez aos municípios maranhenses, inclusive
também citando na oportunidade o município de Mangabeiras, conversamos
com o prefeito e lá também vamos levar demandas, que é uma demanda
que tem no INCRA para melhoria de acesso a um importante povoado
daquele município, várias demandas que nós estamos trazendo na bagagem
para poder realmente direcionar nossos esforços para a concretização para
políticas de resultados, é o que nós queremos, os resultados necessários
para desenvolver o nosso estado e os municípios maranhenses, muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, Mensagem
Governamental nº 42/2017, devido o acordo das lideranças, o projeto será
retirado da Ordem do Dia, está certo, deputado Marco Aurélio, está certo,
deputado Othelino?
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Isso,
Presidente, só para deixar registrado que o acordo, deputado Humberto
Coutinho, foi para adiar a votação para amanhã.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Então, 09h30. Projeto de Lei nº 004/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide. Em discussão. Em votação. Os Deputados e
as Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria
vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. Em discussão. Em votação. Os Deputados e as Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo
turno. Projeto de Lei nº 069/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
Em discussão. Em votação. Os Deputados e as Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno.
Requerimento nº 538/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. Sessão
Solene. Em discussão. Em votação. Os Deputados e as Deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 550/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo. Congratulação. Está ausente.
Requerimento nº 563/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Sessão
Extraordinária. Em discussão. Em votação...
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Marco Aurélio.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Haverá, e eu entendo muito bem que o Deputado Braide fez audiência
para discutir a temática do conselho universitário. O Deputado Bira, também
no momento em que o Deputado Braide fez discussões acerca do assunto,
fez alguns encaminhamentos junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia
e trouxe algumas ponderações. Entretanto como na data de hoje estará
tomando posse o novo Secretário de Ciência e Tecnologia, a gente pediria
que o projeto tramitasse em regime normal, sem que seja em regime de
urgência, para que o Deputado Bira possa dialogar com o novo Secretário
de Ciência e Tecnologia. Portanto a nossa orientação é que rejeitemos a
matéria em regime de urgência para que nas próximas duas semanas o
Deputado Bira possa avançar com uma discussão e um consenso para
propor, que não será imperativo, mas para trazer uma proposição.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Encaminhando a votação, Deputado Braide.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhores
deputados e senhoras deputadas, apresentei um requerimento de urgência
para que essa Casa possa votar o Projeto de Lei do Conselho Universitário
do Estado do Maranhão. E assim o fiz, Deputado Levi Pontes, porque
este é um tema objeto de discussão já de duas audiências públicas nesta
Casa. Tivemos a primeira audiência pública que foi aprovada pela Comissão
de Educação realizada no plenarinho desta Casa. Depois tivemos a segunda
audiência pública, Deputado Edilázio Júnior, para tratar deste assunto. E
para a segunda audiência pública foi expedido, inclusive, convite formal ao
Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão. Acontece,
Deputado Edilázio Júnior, que o Secretário não compareceu, nem deu
nenhuma justificativa para não comparecer. Lembro-me que chegou a subir
nesta tribuna um deputado para dizer, Deputado Edilázio Júnior, que o
Conselho Universitário do Maranhão está no Programa de Governo do
Governador Flávio Dino e que por isso nós tínhamos que aprovar esse
projeto, porque é assim que o Governador estava cumprindo com aquilo
que estava no Programa de Governo. E muito me admira agora que o
Governo do Estado não queira que esse projeto seja votado. Senhores e
senhoras deputados, para que V. Exas. tenham ideia, participou dessa
audiência pública a Associação dos Professores da UFMA – APRUMA;
a Associação dos Professores da UEMA – APRUEMA; DCE –
representando os estudantes da UFMA, do CEUMA, da UEMA; toda a
comunidade que poderia participar. Deputado Edilázio Júnior, foi tratado
este assunto. Duas audiências públicas foram realizadas. Todos os
deputados tiveram a oportunidade de participar dessa discussão. Como
fruto da audiência pública foi apresentada uma emenda substitutiva ao
Projeto. Porque esse Projeto, Deputado Edilázio Júnior, é exatamente
aquele que o Governador do Estado cria um Conselho Universitário do
Maranhão sem a participação dos estudantes. E como é que nós podemos
aceitar isso, Deputado Sousa Neto?! Esse projeto, deputado Sousa Neto,
que está lá a assinatura do governador, não é de mais ninguém, ele assinou
o projeto quando mandou para esta Casa, estabelecendo que dois
professores serão indicados para o conselho, indicados pessoalmente por
ele. Isso aqui não é a Venezuela, senhores e senhoras deputados. O
governador quer, pela forma como está o projeto, estabelecer um conselho
que só vai dizer amém às suas decisões, que só vem chancelar aquilo que
ele estabelecer enquanto chefe do Poder Executivo, deputado Edilázio
Júnior. E é por isso que essa emenda por mim apresentada, não é de autoria
do deputado Eduardo Braide, mas de autoria dos professores da UFMA,
dos professores da UEMA, dos estudantes que estiveram presentes nas
duas audiências públicas. Muito me admira que o governo do Estado tenha
algum receio de votar essa matéria agora, deputada Graça Paz. Será que ele
pensa que vai fazer com o Maranhão, deputado Max Barros, assim como
o Nicolás Maduro está fazendo com a Venezuela? Deputado Max Barros,
V. Ex.ª muito bem lembrou que até na ditadura os estudantes tinham
participação nos conselhos universitários, mas o governador recomenda à
sua base, deputada Graça Paz, para que não votemos esse projeto de lei
que chegou nesta Casa no dia 26 de maio por meio da Mensagem 037/
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2017, sob pena agora, e o argumento é de que assumiu um novo secretário
de Estado de Ciência e Tecnologia. Então toda vez que houver uma mudança
no secretariado, nós vamos parar as políticas de governo porque o secretário
que entra vai ter que tomar conhecimento do que está acontecendo.
Portanto, senhor presidente, mantenho o requerimento de urgência, acho
que esta Casa não deve temer e ter nenhum medo de discutir esse assunto.
Agora, deputado Max Barros, dizer que precisa de mais tempo quando
esta Casa, por meio da sua Comissão de Educação, já realizou duas audiências
públicas, deputada Graça Paz, depois que todas as entidades que estão
envolvidas no conselho já se manifestaram pela aprovação da emenda
modificativa, isso é querer zombar da paciência dos professores e da
comunidade estudantil universitária, uma vez que não há nenhum motivo
para que esse projeto não seja aprovado. Diga-se de passagem, deputada
Graça Paz, esse projeto não é do deputado Eduardo Braide, esse projeto é
do Poder Executivo, esse é o Projeto de Lei número 126/2017 do Poder
Executivo, deputado Max Barros, então qual é o medo que o governo do
Estado tem em incluir estudantes no Conselho Universitário, qual é o
receio que o governador do Estado tem que os professores sejam indicados
pelos sindicatos dos professores e pela associação dos professores, não
de indicação direta por ele? É exatamente isso que nós vamos fazer, deputado
Max Barros, mas infelizmente o governo do Estado recomenda à sua base
que o projeto não seja votado. Imagina se o projeto não fosse dele, imagina
se não estivesse no programa de governo do governador Flávio Dino como
foi muito bem lembrado a esta Casa. Portanto, senhor presidente, eu peço
a aprovação desse requerimento de urgência repetindo mais uma vez que
esse é um assunto que já foi discutido em duas audiências públicas, um
assunto que foi tratado com toda comunidade, deputado Antônio Pereira,
dos professores, dos estudantes, um assunto, diga-se de passagem, de
cujo debate o governo do Estado teve duas oportunidades para participar,
para manifestar sua posição, para apresentar qualquer tipo de correção, e
só não participou como não justificou a sua ausência nas audiências públicas
da Comissão de Educação. E é exatamente por isso que peço a aprovação
do nosso requerimento uma vez que o conselho, da forma como foram
apresentadas as modificações pelos professores e pelos estudantes, tenho
certeza que tem muito a contribuir com o estado do Maranhão, senhores e
senhoras deputados.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Para encaminhar votação, deputado Bira do Pindaré.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, tem gente que adora
fazer uma tempestade em um copo d’água, absolutamente sem necessidade.
Nós desde o início desta discussão temos explicado, eu estou lá na origem
deste debate, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, aí deram dois conselhos:
o Conselho Universitário e o Conselho de Ciência e Tecnologia. O Conselho
Universitário, que é uma proposta de campanha do governador Flávio
Dino, tinha o propósito de reunir os Reitores das universidades, essa era
a ideia. E o Conselho de Ciência e Tecnologia, esse sim seria um conselho
abrangente envolvendo todas as categorias. No entanto, nós temos que
reconhecer que o fato de ter chegado aqui primeiro a proposta do Conselho
Universitário gerou essa situação, porque aí vem um deputado e questiona
alegando que foi excluído categoria A, categoria B ou C. Não há propósito
de excluir ninguém, mas em razão dessa situação nós estamos construindo
uma proposta que seja única. Portanto, não teremos mais Conselho de
Ciência e Tecnologia e vamos criar um único Conselho que seria o Conselho
Universitário com todas as categorias representadas. A única coisa que
estamos aguardando, primeiro, hoje temos uma transição na Secretaria de
Ciência e Tecnologia, que é importante dialogar com o setor do governo
que cuida dessa política. Segundo, até agora não recebemos essa proposta
que foi apresentada aqui fruto das audiências realizadas pelo deputado
que me antecedeu. Não tem problema nenhum, nós podemos fazer uma
proposta única, conciliatória, que une todas as ideias sem prejuízo a nenhuma
proposição, agora aqui as pessoas às vezes querem criar uma celeuma em
cima de temas que poderíamos resolver facilmente pelo diálogo e pela
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construção coletiva. E nós estamos à disposição para isso e é por isso que
nós estamos encaminhando no sentido de que a urgência não seja aprovada,
não há sentido. Até porque o principal interessado no projeto é o próprio
governo, esse projeto é do governo. Se a base do governo está pedindo
para suspender a urgência é porque nós estamos tentando construir uma
proposta conciliatória, um consenso em torno de tudo aquilo que está
sendo apresentado. Mas me parece que o propósito do deputado que me
antecedeu não é esse, o propósito não é esse, o propósito é outro, é gerar
constrangimento, é impor uma derrota, é impor um desgaste, é esse o
propósito. Mas nós não queremos isso, nós queremos resolver situações
e estamos abertos a esse diálogo. Portanto, senhor Presidente, encaminho
no sentido de que a gente não aprove essa urgência, sem prejuízo a nenhuma
das propostas que estão sendo apresentadas. Nós vamos buscar uma
alternativa que concilie essa ideia e possa garantir a efetividade de uma
proposta de campanha do governador Flávio Dino e que ele está colocando
em prática. Ele que é considerado um dos governadores mais eficientes do
Brasil, porque exatamente está cumprindo com as suas promessas de
campanha, segundo levantamento da própria imprensa nacional. Portanto,
é esta a sugestão que a gente apresenta no sentido de buscar esse
entendimento e essa conciliação, não prejudica em nada o encaminhamento
e as sugestões até aqui apresentadas por outros deputados desta Casa.
Senhor Presidente, eram estas as nossas palavras, obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Obrigado, deputado. Pela Liderança, senhor deputado
Max Barros, cinco minutos, deputado, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhoras
deputadas, senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem
pela Internet e pela TV Assembleia. Esse Projeto encaminhado pelo
Governo do Estado é um Projeto importante para o ensino do terceiro
grau, para a Universidade, no momento em que cria um Conselho, um
órgão em que vários setores da sociedade têm participação para colaborar
com o aprimoramento da Universidade, com a visão da população e também
dos funcionários e dos professores como fazer para melhorar o ensino,
para melhorar a Universidade de nosso Estado, o Projeto encaminhado
pelo Governo do Estado é um bom projeto, agora não tenha dúvida que ele
veio com uma falha de origem e uma falha gravíssima, e cabe a nós, deputados,
aprimorarmos os projetos que vêm do Executivo, essa é a nossa função, e
o Governo, e os deputados que apoiam o Governo, no momento que
entendem que uma emenda que aprimora um projeto do Governo é contra
o Governo, cometem um equívoco muito grande. Deputado Rafael Leitoa,
é um equívoco enorme. Eu tenho testemunhado aqui vários projetos que
foram encaminhados pelo Poder Executivo e que não houve a discussão
necessária e que por isso tiveram um efeito negativo na sociedade
maranhense, eu cito o aumento de imposto que, até hoje, a população do
Maranhão não aceita o aumento do imposto e o Governo não dialogou
com a classe empresarial naquele momento, e cito agora, mais recente, que
fiquei até animado e vim até na tribuna para elogiar, no momento em que o
Governo lança uma concorrência pública em que limita o número de empresas
que podem participar dessa concorrência pública e também coloca reforma
no tipo de licitação que não é permitido pela lei e que a classe dos empresários,
dos engenheiros vem até esta Casa, vão até o Governo contestam essa
licitação e eu aqui da tribuna também contestei, eu ia elogiar a atitude do
Governo no momento que recuou e cancelou a licitação para rever essa
questão. Isso não diminui o Governo, isso engrandece, eu ia até elogiá-lo
por esse procedimento, mas aqui ele faz justamente o contrário, nessa
matéria ele faz justamente o contrário, no momento em que o projeto não
inclui os principais interessados nesse conselho universitário, que são os
alunos e que são os professores, esse é um equívoco gritante, eu fui próreitor da UEMA, participei do Conselho Universitário na época da ditadura
e lá tinha representante dos professores, lá havia representante dos estudantes
e essa emenda nada mais fez do que corrigir essa distorção, colocou os
professores também no Conselho, representantes dos professores,
representantes do aluno, melhorou o projeto do governo. E se o Governo
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tiver essa visão míope de que qualquer emenda é para prejudicar o Governo,
é contra o Governo, ele vai ter essa visão simplesmente tacanha. Ele tem
que pegar essa emenda, agregar ao seu projeto e aprovar essa emenda. Esse
projeto já teve duas audiências públicas com ampla participação da
sociedade. Eu sei e respeito muito o Deputado Bira que foi, inclusive, o
Secretário de Ciências e Tecnologias e que pode também engrandecer esse
projeto, mas no momento em que nós estamos no projeto, teve duas
audiências públicas com ampla participação, se cada um de nós deputado
que tiver alguma dúvida tivermos que cancelar a votação para
posteriormente, nós nunca vamos votar nada, nós nunca vamos votar
nada. Então eu peço aqui aos senhores deputados, peço aqui ao bloco do
Governo que entendam essa emenda não contra o Governo, mas para
melhorar o projeto do próprio Governo, para corrigir uma distorção que
nem a própria ditadura cometeu ao não colocar nos conselhos universitários
os representantes dos professores e representantes dos alunos. Eu digo
isso, Deputada Graça, porque eu participei daquele momento. Era
presidente do diretório de engenharia da Escola de Engenharia Gomes de
Sousa, participava do conselho universitário na época da ditadura. E eu
peço que a gente não cometa esse equívoco. Eu tenho certeza que não foi
essa a intenção do Governo, de cercear a participação de professores, de
cercear a participação de estudantes, mas foi um equívoco não incluí-los.
E com essa emenda a Assembleia não faz nada mais nada menos do que
corrigir essa distorção. Esse é o papel do Legislativo. E o Governo, mais
uma vez, devia incorporar essa emenda, aprová-la, porque torna o projeto
mais democrático e vai dentro da visão do próprio Governo. Eu faço esse
apelo a todos porque não cabe mais postergar essa questão. Já foi
amplamente debatida e peço a todos que votem a favor na votação, no dia
de hoje, desse projeto. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Braide.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, eu solicito a votação nominal do requerimento de urgência.
Acho que é importante que aqueles estudantes, professores que participaram
das audiências públicas saibam exatamente como é que votam os deputados
em relação a esse tema muito importante. Eu solicito a votação nominal.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A sugestão do Deputado Braide eu submeto ao plenário.
Se o plenário, a maioria decidir, será nominal e se maioria for contrária, será
votação simples. Deputados que aprovam a votação nominal permaneçam
sentados. Contrário à votação nominal ficam em pé.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Senhor Presidente. É só uma votação nominal, Senhor Presidente. Não é
nem a votação do projeto ainda. Teremos o requerimento de urgência,
depois ainda temos a votação do projeto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, foi rejeitado. Quer fazer, contar de novo? A
gente faz.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço a
verificação nominal, então, com base no Regimento Interno, Senhor
Presidente. Verificação da votação.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, para não dirimir nenhuma dúvida. Vou botar
em votação, porque V. Exa. perdeu.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, Senhor
Presidente. Esse é o entendimento porque já foi votado. Eu peço a V. Exa.,
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com base no Regimento Interno, a verificação da votação.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Mas não houve dúvida, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Claro que
houve, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não houve, não.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Houve, sim,
Senhor Presidente, a maioria dos deputados aqui ficaram sentados.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não houve, não. Ficaram em pé, deputado.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, então peça para registrar os deputados que votaram contrários
à votação nominal.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não pode, não tem condição de ser nominal, não foi
nominal, não tem condição, não foi nominal.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu sei, senhor
presidente. Estou dizendo para que os deputados registrem quem foi
contra a votação nominal. É isso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quem foi contra?
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Isso. Senhor
presidente, é só uma votação nominal. Nós ainda vamos votar requerimento
de urgência e depois ainda vamos votar o projeto.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Por aí dá
para perceber que o requerimento foi aprovado, senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, V. Ex.ª é inteligente.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, tudo bem. Eu peço a verificação do quórum.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Matéria vencida. Eu peço a verificação do quórum.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu peço a
verificação do quórum. Não foi votado, presidente. O que nós discutimos
foi a verificação.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quórum depois da votação.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O Regimento
Interno.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Daqui para frente, eu posso pedir quórum.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Então, que
comece a verificação do quórum agora.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - É pra frente,
presidente.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu peço a
verificação do quórum agora.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
presidente, pela ordem, o pedido do deputado Eduardo Braide foi rejeitado
e deu para ver claramente. Deputado, é só o requerimento de urgência. O
projeto ainda vai ser discutido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vou zerar o painel e ver se o quórum vale do 564 para
frente, porque não vou retroagir para olhar quórum depois de ter aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Exatamente
por isso, mas eu não sei por que o receio dos deputados aqui em dizer
como é que vota o deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
presidente, mas esse ponto já está em votação. Eu peço a V. Ex.ª que
conclua essa votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Porque todo
mundo já votou, deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu peço ao deputado que cumpra o seu voto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Mas aí é
direito meu, que me assiste, solicitar a verificação da votação. Está lá no
Regimento Interno.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O requerimento
já foi rejeitado, deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pois então solicite
ao presidente que levante quem foi a favor da votação nominal, simples
assim.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O Regimento
é muito claro, registrar o que foi contra.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
desnecessário, é só uma votação de interesse.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, eu peço à bancada do governo que
votou contra que se manifeste.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O
requerimento de urgência não, o requerimento que foi rejeitado foi o
requerimento da votação nominal, deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas nós estamos
discutindo esse ponto.
O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Mas nós
não chegamos a votar o requerimento de urgência.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas o deputado
tem pressa para votar o projeto, pedir verificação de quórum é uma
incoerência.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Não é pressa,
é querer realmente tumultuar, só isso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Como não há quórum para votação toda a matéria foi
transferida para a sessão de amanhã. Requerimento n.º 566/2017, de autoria
do deputado Wellington do Curso, Mensagem de Pesar. Deferido.
Requerimento n.º 567/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso,
Mensagem de Pesar. Deferido. Requerimento n.º 568/2017, de autoria do
deputado Edson Araújo, Mensagem de Pesar. Deferido. Está incluído para
amanhã a Medida Provisória 237/2017, de autoria do Poder Executivo.
Requerimento n.º 569/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide.
Requerimento n.º 571/2017, de autoria do deputado Júnior Verde.
Requerimento n.º 572/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney.
Requerimento n.º 573/2017, de autoria do deputado Roberto Costa.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Convido o deputado Bira do Pindaré para usar a tribuna,
por 30 minutos, com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, eu pedi a
inscrição neste Grande Expediente para destacar que foram sancionadas as
03 leis que regularizam os territórios dos municípios da Ilha de São Luís.
O governador sancionou, já publicado no Diário Oficial desde o dia 1º de
agosto e a gente não poderia deixar de fazer referência nesta Casa para esse
feito importante que atende os 04 municípios da Ilha. Afinal de contas essa
questão vinha sendo posta há mais de 30 anos, e não se conseguia resolver.
E, agora, finalmente, nós conseguimos encontrar uma solução e uma solução
que foi construída coletivamente, teve a participação de diversos atores
nesse processo amplo de debate que construiu um grande consenso e
facilitou dessa forma a implantação dessas três leis que regularizam as
divisas territoriais entre os quatro municípios da Ilha. Entre São Luís e São
José de Ribamar, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, Paço do Lumiar
e Raposa. A partir de agora, todo cidadão passa a ter absoluta segurança e
certeza a qual município ele pertence. E os gestores também têm absoluta
clareza de quais são os seus territórios. Portanto, é uma legislação que
ampara tanto os gestores, quanto os cidadãos, e quem ganha com isso é a
população e os municípios porque com essa definição, os territórios
definidos, vou conceder o aparte, Deputado Max, nós permitimos que
haja um ajuste importante de uma distorção histórica que levava, sobretudo,
bairros que integram essas áreas das divisas para um abandono quase que
completo. Quem conhece essas áreas, como eu conheço e sabe o que eu
estou dizendo, basta frequentar a região do Parque Vitória, a região da
Pirâmide, a região do entorno da Cidade Olímpica e da Cidade Operária, a
região das Vilas, ali em São José de Ribamar, que você vai identificar as
áreas mais abandonadas da Ilha de São Luís, e, em grande parte isso
acontecia por causa dessa indefinição, eram regiões consideradas sem pai
nem mãe, porque não sabia que município pertence, não sabia que prefeito
cobrar, o cidadão morava numa cidade e votava em outra e assim uma
desorganização quase que completa, levando a uma situação muito ruim
de prejuízo, de precariedade em todas as políticas, principalmente a de
infraestrutura em relação a essa região, eu quero aqui destacar.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado Bira.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado,
vou lhe conceder o aparte, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) - Deputado
Bira, eu agradeço a V. Exa., e quero parabenizá-lo por trazer esse tema tão
importante para a Ilha de São Luís, para o plenário da Assembleia, e
também por dever de justiça, registrar a importante participação que V.
Exa. teve nesse processo, V. Exa., o deputado Júnior Verde, e a Assembleia
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Legislativa. Eu acho que esse era um problema estrutural da Ilha de São
Luís que só poderia ser resolvido com vontade política e determinação,
foi tentado de outras vezes de maneira isolada, teve até a iniciativa no bom
sentido do ex-deputado João Evangelista, foi elaborada uma lei definindo
o limite de Ribamar com São José de Ribamar, mas não houve todo o
respaldo técnico, que era necessário, e essa lei foi julgada inconstitucional
pelo Tribunal de Justiça, e esse trabalho que foi feito agora com a
participação de todos os prefeitos, eu queria aqui parabenizar todos eles,
o ex-deputado Dutra, a Talita, o prefeito de São Luís, o Edivaldo, e,
particularmente, deputado Bira, o prefeito Luís Fernando, que eu
poderia dizer que ele foi o embrião de todo esse processo, que fez
primeiro um ajuste com a Prefeitura de São Luís, na época do deputado
João Castelo, já definiu determinados limites e com o seu poder de político
e técnico com a capacitação técnica que ele adquiriu, ele foi fundamental
para que esse processo de fato acontecesse. E mais uma vez eu quero dizer
que é uma solução estruturante. Vários bairros de São Luís ficavam ao
deus-dará, sem saber a quem cobrar os benefícios públicos como é o caso
do Cohatrac IV, do Parque Vitória e tantos outros. E também a distribuição
de verbas era incorreta. E agora não, com a participação do IBGE do
IMESC e principalmente pela vontade política dos quatros prefeitos da
Ilha de São Luís. E eu destaco aqui a participação do Luís Fernando e da
Assembleia Legislativa, onde destaco a participação de V. Ex.ª. Um
problema estruturante da Ilha de São Luís está sendo resolvido. Eu
parabenizo V. Ex.ª pelo brilhante pronunciamento que faz hoje nesta Casa.
Muito Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, Deputado Max. E eu queria inclusive...
O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Bira,
Deputado Sousa Neto também poderia fazer um aparte?
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Vou lhe
conceder o aparte, Deputado Sousa Neto. Antes, porém, eu queria reforçar
as palavras do Deputado Max, que era, inclusive, parte aqui do meu
pronunciamento, o reconhecimento a todos os atores que participaram
desse processo. Eu quero destacar aqui a participação dos quatro gestores
da Ilha, que é um fato importante. Porque pela primeira vez nós temos
quatro gestores que estão dialogando, que estão debatendo e estão
construindo consenso em torno de projetos comuns. Graças também a
esse ambiente favorável liderado pelo Governador Flávio Dino que implanta,
a partir de agora, efetivamente a região metropolitana. Destacar também a
participação da agência metropolitana e de todos aqueles que colaboraram
de alguma forma, especialmente os órgãos técnicos, porque sem eles seria
impossível a gente dar consequências a essa discussão e a esses projetos.
Falo aqui do IMESC e também do IBGE que acompanharam cada passo,
fizeram trabalho de campo, foram verificar, mediram, percorreram as ruas
e, assim, desenharam e ajustaram esta consolidação das leis que regularizam
os territórios. Quero também aqui parabenizar a todos os membros da
Comissão de Assuntos Municipais que participaram ativamente do debate,
que levaram sugestões, que deram a sua colaboração efetivamente. Destaco
aqui o Deputado Júnior Verde que também foi autor de projetos anteriores,
enfim todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que isso pudesse
acontecer. É bom lembrar que essa discussão foi à justiça porque havia
processos movidos pelo município de Paço do Lumiar. E graças a essas
ações foi feito um acordo judicial com amparo do Ministério Público
Federal, que também facilitou a tramitação dos três projetos que regularizam
os territórios dos quatro municípios. Portanto é de fato um grande resultado.
Esta Casa aqui está de parabéns. A Comissão de Assuntos Municipais
cumpre uma meta importante, porque a gente projetava essa meta para o
ano de 2017 e já conseguimos alcançá-la no primeiro semestre do ano. O
que é um êxito importante para o exercício da atividade parlamentar pelo
conjunto desta Casa Legislativa, que representa muito bem o povo do
Estado do Maranhão. Deputado Sousa Neto com a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Primeiramente,
Deputado Bira, eu quero parabenizar V. Exa. por esse brilhante trabalho.
Dizer que a Comissão de Assuntos Municipais também está de parabéns.
O Deputado Júnior Verde levantou a discussão, Deputado Adriano. Eu
falo isso porque na minha família tem gente que mora no Araçagy, Deputado
Bira, e na hora dos tributos, quando chegam lá, são dois tributos. É porque
às vezes não sabem da questão territorial e também das competências dos
tribunais. Às vezes chega uma correspondência e a pessoa não sabe para
onde ir. Então essa discussão Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero
aqui agradecer até porque de certa forma já ajudou e, na minha família, para
poder saber essa área territorial e qual competência de realmente nesses
entornos, saber para onde agora o município que eles realmente estão
morando na verdade. Agradecer a V. Ex.ª e parabéns, essa é uma conquista
de toda a comissão. V. Ex.ª está de parabéns.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, deputado Sousa Neto.
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Deputado Bira,
depois me permita também um aparte.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Vou lhe
conceder, deputado Júnior Verde. Deputado Sousa Neto, eu queria dizer,
em complemento ao que V. Ex.ª falou, que todas as instituições a partir de
agora poderão se organizar, inclusive o Poder Judiciário, para definir melhor
a jurisdição das comarcas que realmente criam conflitos, inclusive na atuação
dos cartórios, na regularização fundiária. Existem áreas de São Luís onde o
imóvel é registrado em Ribamar. Há o inverso também: imóveis de Ribamar
que são registrados em São Luís. Então cria essa situação. As concessionárias
de serviço público vão poder se organizar melhor, porque aí chega a conta
de energia e o endereço é Ribamar, chega a conta de água e o endereço é São
Luís. Tudo isso vai poder ser ajustado. Nós já estamos preparando pelo
menos duas solicitações importantes, uma delas ao governo do Maranhão,
ao governo do Estado, por meio da Agência Metropolitana, para que
possa fazer a identificação de todos os pontos das divisas com placas,
identificando os limites entre os quatro municípios. Esse é um ponto
importante porque facilita a compreensão da população e a compreensão
dos gestores em relação aos limites territoriais dos quatro municípios. A
segunda é a gente sentar com o Tribunal Regional Eleitoral para fazer um
trabalho especial, uma campanha especial de transferência de título de
eleitor. É preciso que o cidadão de Ribamar seja eleitor de Ribamar e que o
cidadão de São Luís seja eleitor de São Luís e assim por diante, porque hoje
você vai a um bairro que pertence a Ribamar, mas a maioria vota em São
Luís. Você vai a um bairro de Paço do Lumiar e a maioria vota em Ribamar,
isso cria também uma distorção e prejudica o exercício da cidadania. O
eleitor é mais forte, se ele participa do município cujo gestor é escolhido
como prefeito e ele participou daquele processo político, então é preciso
também que a gente organize a jurisdição de cada título de eleitor, dos
eleitores dos municípios. Dessa forma, nós vamos precisar sentar com o
TER, vamos solicitar ao TRE que faça esse trabalho especial para garantir
essa transferência de domicílio de todos os cidadãos de acordo com o
território a que cada bairro pertence. Vai ser certamente uma medida
importante para fortalecer a cidadania de todos os moradores da região da
Ilha de São Luís. Deputado Júnior Verde.
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) – Deputado
Bira, primeiro, quero parabenizar V. Ex.ª que foi ávido e buscou realmente
consciencializar essa importante política de desenvolvimento da Região
Metropolitana, articulando junto aos prefeitos. Conduziu com maestria
realmente a Comissão de Assuntos Municipais desta Casa, permitindo
realmente esse resultado que todos esperávamos e já perseguíamos desde
2015 quando nós solicitamos, por meio de um requerimento, um grupo de
trabalho para desenvolver essa iniciativa. Nós vivenciamos essa realidade
quando moramos no Cohatrac, essa bi-tributação que ainda há pouco falou
o deputado Sousa Neto e inclusive essa partilha de imóveis que a sala
ficava no município e o quintal ficava em outro município, uma situação
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totalmente esdrúxula, sem propósito e quem perdia era a população. E há
anos foi assim a falta de políticas públicas, o desenvolvimento desses
municípios porque os gestores ficavam realmente no jogo de empurraempurra de quem era a atribuição, a competência de realizar serviços
básicos nesses municípios, nessa região do entorno ali dos limites dos
municípios maranhenses. E nesse sentido a região metropolitana com a
consolidação dos limites entre São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa
hoje nós resolvemos um problema histórico. E isso porque esse resultado
foi perseguido, hoje ele foi alcançado com a sanção dessa iniciativa pelo
governador Flávio Dino. E esta Casa, mais uma vez, demonstra a sua
competência, a sua disposição realmente de resolver problemáticas sérias
e poder realmente equacioná-las e dar resposta à população maranhense.
Nós precisamos de políticas de resultados e quando esse resultado acontece
a população ganha, porque hoje ela vai saber a quem cobrar. Eu sei que
ainda temos muito a fazer, porque como V. Exa destacou a questão de
informar, colocar realmente os limites, fazer essa referência, que as pessoas
saibam onde estão isso é fundamental e também os serviços públicos. Aí
você destacou a questão dos títulos de eleitores, é preciso que as pessoas
realmente tenham essa compreensão. Precisamos definir e continuar essa
política não só aqui na região metropolitana, mas também em todo o
estado do Maranhão, porque em todo o Estado temos problemas de
divisas, de limites e precisamos consolidá-los. Então eu queria, nesta
oportunidade, agradecer a V. Exa. pela oportunidade que nos deu em poder
também assinar essa proposição. E havíamos feito em 2015, em 2016 e
continuamos participando da Comissão, trabalhamos para poder realmente
alcançar esse resultado e hoje a população maranhense ganha. Nós realmente
temos que comemorar, porque este foi um momento histórico, essa sanção
do governador mais uma vez confirmou o trabalho desta Casa em defender
o povo do nosso Estado. Muito obrigado pelo aparte.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, deputado Júnior Verde. Inclusive o deputado Júnior Verde também
coautor dessas leis, dessas três leis que aceitou o nosso convite de subscrever
os três projetos e assim colaborar também para esse resultado, importante
resultado. E destaco ainda, deputado Júnior Verde, que tudo foi feito
dentro da lei. Tudo conforme manda a Constituição Federal e a Constituição
Estadual. Não houve desmembramentos, fizemos apenas ajustes e
atualização cartográfica dentro de um consenso construído entre os gestores
dos quatro municípios, com respaldo da Justiça Federal, do Ministério
Público, etc. Portanto, um processo amplo que agora serve até de roteiro
para que a gente possa resolver outras situações semelhantes no interior
do Maranhão. E eu já fui procurado por diversos prefeitos que têm situações
semelhantes e a gente está à disposição, desde que a gente possa construir
esse consenso, entendimento entre os gestores e assim a gente trabalha as
coisas com mais tranquilidade. Eu acho que esse método inaugurado aqui
na Ilha serve de exemplo e pode ser útil para resolver inúmeras outras
situações semelhantes que temos aí espalhadas pelo interior do Maranhão.
Portanto, como diz o ditado popular, “por onde passa um boi, passa uma
boiada”. Então começamos e agora podemos dar continuidade. O IMESC
e o IBGE estão preparados para receber os gestores, para dar o pontapé
inicial, para fazer o estudo cartográfico, para examinar todos os critérios e
requisitos de pertencimento dos povoados e a partir do estudo técnico do
IMESC e do IBGE aí a gente entra em ação e faz o debate político tentando
construir esse consenso entre os gestores e dessa forma trazer em forma de
proposição, de legislação para esta Casa. Portanto, Senhor Presidente, nós
hoje aqui consagramos um grande passo para a história dos quatro municípios
da Ilha de São Luís e eu, mais uma vez, agradeço a participação de todos,
todos sem exceção que colaboraram para este resultado. Inclusive os
cidadãos que compareceram a audiência pública, Deputado Cabo Campos,
a audiência pública ocorrida lá no município de Paço do Lumiar e todo
cidadão que quis compareceu, foi uma audiência repleta de pessoas, lotada,
muita gente, muito vereadores, prefeitos e cidadãos, lideranças comunitárias
e...
O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Assim que o
senhor puder, Deputado, eu gostaria de um aparte.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Vou lhe
conceder, deputado, que participaram da audiência pública, portanto
fizemos um processo com toda cautela, não houve pedido de urgência,
essa matéria tramitou de maneira normal, regular, tramitação normal, sem
pedido de urgência, exatamente para que todos tivessem a chance de opinar,
de participar, de debater. Portanto, se resta alguma questão, essa questão
ficou para trás porque poderia ter participado e não aproveitou a chance.
Agora, as leis estão sancionadas e nós queremos apenas que elas sejam
operacionalizadas para que os benefícios possam alcançar a população
dos quatros municípios da Ilha, Deputado Cabo Campos.
O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) –
Deputado Bira do Pindaré, nosso cordial bom dia, Deputados, meus irmãos
Deputados. Eu quero somente parabenizar V. Ex.ª por mais um
pronunciamento marcante, aqui na Assembleia Legislativa, porque nós
estamos fazendo aqui a divisão, esses quatro municípios que o Senhor está
citando vão ter duas histórias: uma antes e uma depois desse procedimento
que nós estamos aqui fazendo. Estive presente na audiência pública,
participação popular maciça, todos que quiseram e puderam estiveram lá,
deram suas opiniões, logo em seguida V. Exa. foi até o Cohabiano tentar
resolver aquela problemática, eles não queriam ser de Paço do Lumiar,
queriam ser de Ribamar. O prefeito Dutra, muito ético, abriu mão de
várias coisas e hoje nós estamos numa realidade, aquela situação de morador
na frente da casa é de um município e atrás da casa é de outro município
acabou e eu quero somente parabenizar V. Exa., que é um companheiro
que tem uma expressão marcante, aqui nessa Assembleia, e muito
obrigado, eu também faço parte da Comissão de Assuntos Municipais
e eu quero agradecer a V. Exa. por também fazer parte desse processo e
ser o relator desse processo com todo brilhantismo que eu estou aqui
seguindo os seus passos. Parabéns, deputado.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Muito bem,
muito obrigado, deputado Cabo Campos, que eu destaco, foi relator dos
três projetos, teve uma participação ativa, compareceu às audiências,
participou do debate e ajudou na construção desse resultado. Deputado
Cabo Campos, fica aqui destacada a sua participação, deputado Júnior
Verde, e de outros deputados que somaram forças para que a gente pudesse
alcançar esse resultado tão importante para os municípios da Ilha de São
Luís. Demos um passo gigantesco, vamos prosseguir nesse trabalho, é
preciso destacar, deputado Cabo Campos, que alguns municípios vão
ganhar financeiramente com isso, eu destaco aqui Paço do Lumiar e Raposa
que devem ter aumento de arrecadação, isso significa mais recursos para o
estado do Maranhão, sem prejuízo a São Luís e sem prejuízo a Ribamar
que não vão perder um centavo. Vejam quanto é importante a gente construir
soluções como essa que conciliam, que constroem consenso e que constroem
entendimento. E esse é o ambiente importante e necessário, o ambiente do
diálogo. Esse é o ambiente que favorece os resultados positivos. E aqui nós
temos um exemplo palpável. Muito em breve nós vamos lembrar de tudo
que nós estamos aqui nos reportando e que os resultados vieram. E nós
vamos poder visitar esses bairros e ver as melhorias, fruto dessa organização
administrativa que agora foi definida a partir da identificação dos territórios
dos quatro municípios da ilha. É bom dizer: território é parte da identidade
do município. É o grande primeiro passo para se saber de que município
nós estamos falando. Portanto hoje nós marcamos aqui o ponto importante
na história desta Casa e na história legislativa e do poder Legislativo do
Estado do Maranhão ao aprovar essas três leis, que agora estão sancionadas
pelo Governador Flávio Dino, e que nós vamos colocar na prática em
benefício do povo do Estado do Maranhão. Muito obrigado a todos,
muito obrigado a todas. Parabéns ao povo de São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa. Muitas vitórias virão se Deus quiser. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tempos dos partidos ou blocos. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Unidos pelo Maranhão. Deputado Cabo Campos,
cinco minutos com direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Quero aqui
saudar todos os presentes, Deputados Estaduais, imprensa, senhores e
senhoras que fazem a segurança desta Casa, Policiais, Bombeiros, Mesa,
Senhor Presidente. É com muita satisfação que hoje venho a esta tribuna
destacar e convidar a todos, não só os deputados, mas toda a sociedade
maranhense para abertura da 7ª Semana dos Povos Indígenas, que inicia
nesta quarta-feira, Senhor Presidente, dia 09, e termina na sexta feira, dia
11. A data de abertura é uma referência ao dia Internacional dos povos
indígenas, estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1995. O
evento é realizado pelo Governo do Maranhão através da Secretaria de
Estado de Turismo e Direitos Humanos, com objetivo de promover a
cultura e visibilidade às tribos indígenas do Estado do Maranhão. Sem
dúvida isso aqui é um estímulo para o debate sobre a identidade cultural
dos povos indígenas, aumentando a visibilidade dessa parcela da população
que, infelizmente, ainda possui muitos direitos negados. Lembro que este
Deputado que vos fala começou uma trajetória junto aos povos indígenas,
através do Tenente Paulo Sérgio, que heroicamente, juntamente com mais
43 Bombeiros Militares, voluntariamente foram até Araribóia, mais
precisamente na Tribo Patisal, Juntiua, onde foi para apagar o incêndio
que a meu ver era criminoso. Ali o fizeram e quando voltaram de lá me
convidaram para estar presente. Assim fizemos, visitamos in loco e
começamos a visitar outras tribos indígenas, fazendo assim um grande
relacionamento. Estivemos recentemente com a companheira Érica, com o
Dr. Augusto, com o Alef e também com o tenente Paulo Sérgio, visitando
o secretário de Direitos Humanos, o senhor Francisco Gonçalves, o qual
nos passou todo um relatório positivo daquilo que o governo do Estado
tem feito pelos nossos povos indígenas. E aqui fica o meu apelo para a
sociedade maranhense poder participar, a partir do dia 09 até o dia 11,
desse grande encontro que vai ser dos nossos povos indígenas e que Deus
abençoe esses que primeiro aqui chegaram. Quando o cara pálida, quando
o homem branco chegou aqui, eles já estavam. E a eles o nosso respeito,
Tupã Nicatuhall.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar
de Oposição. Partido Verde.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Octogésima Nona Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
três de agosto de dois mil e dezessete.
Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Léo Cunha, Marcos Caldas, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Andréa Murad, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Hemetério Weba,
Max Barros, Nina Melo, Rafael Leitoa, Stênio Rezende e Zé Inácio. O
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Presidente, Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados Sousa Neto, Júnior Verde,
Rigo Teles, Othelino Neto, Bira do Pindaré e Wellington do Curso. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro
turno, tramitação ordinária do Projeto de Lei nº 188/2016, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que obriga as empresas que
desenvolvem atividades de comércio de bens e às prestadoras de serviços
de qualquer natureza, no âmbito do Estado do Maranhão, a disponibilizarem
crédito ou reembolso imediato, para pagamentos efetuados em duplicidade
por consumidores, com pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias, este projeto foi aprovado e encaminhado ao segundo turno
de votação. Ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinária, devido
a ausência dos respectivos autores o Projeto de Resolução Legislativa nº
043/2016, o Requerimento nº 538/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa e o Requerimento nº 550/2017, de autoria da Deputada Nina Melo.
Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 549/2017, de autoria
do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja convocada uma Sessão
Solene, no dia 05 de outubro do ano em curso, em comemoração aos 70
anos do Tribunal de Contas do Estado; 555/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar nº
005/2017, de autoria do Poder Executivo; 557/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide ao Presidente da República, Senhor Michel Temer, em
nome da população maranhense, manifestando repúdio à política de aumento
de impostos adotada pelo Governo Federal. Sujeitos a deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs 551 e 552/2017, de autoria
dos Deputados Adriano Sarney e Nina Melo, solicitando que seja consignada
nos Anais desta Casa, Mensagem de Pesar à família do Desembargador
aposentado Antônio Pacheco Guerreiro, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 31 de julho do corrente ano; 553 e 554/2017, de autoria do Deputado
Roberto Costa, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 24, 25, e 26 de abril e nos dias 29, 30 e 31 de
maio de 2017, conforme atestado médico; 556/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 06, 10, 11, 12 e 13 de julho de 2017, conforme
atestado médico e 558/2017, de autoria do Deputado Paulo Neto,
justificando sua ausência das Sessões Plenárias realizadas entre os dias 13
e 17 de julho de 2017, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113
do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 559/2017, de autoria do Deputado
Roberto Costa e 560/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Wellington do Curso.
No tempo reservado aos Blocos e Partidos não houve indicação pelas
lideranças. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que
lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de agosto de 2017.

QUARTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2017

33

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 07 de agosto de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Zé
Inácio - Segundo Secretário.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 609/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº527/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 12 de julho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 03,
04 e 05 de julho/17, da Dep. Valéria Macedo, tendo em vista a mesma
encontrar-se participando das solenidades de entrega de ambulâncias pelo
governo do Estado no interior maranhense.
Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 01 de
agosto de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 610/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 518/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 11 de julho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
10 a 14 de julho do deputado Edson Araújo, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando de audiência no Ministério do Meio Ambiente
em Brasília, tratando do Ordenamento da Pesca do Camarão no Litoral do
Estado do Maranhão, representando esta Casa.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 13 de
julho de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 611/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 553/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 03 de agosto do ano em curso.
RESOLVE:

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 607/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e ainda considerando
o deferimento do Requerimento nº 548/2017, de autoria do Deputado
Alexandre Almeida, deferido na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de
agosto de 2017;
RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 24,
25 e 26 de abril de 2017 do deputado Roberto Costa, tendo em vista o
mesmo encontrar-se tratando de assuntos referentes á operacionalização
do Programa Estação Juventude para o Estado do Maranhão, em BrasíliaDF.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 612/2017

CONCEDER 121 (cento e vinte um) dias de licença ao Deputado Alexandre
Almeida para tratamento de saúde, conforme atestado médico,
compreendendo o período de 01de agosto a 01 de dezembro de 2017.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e

34

QUARTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2017

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

considerando o deferimento dos Requerimentos nº 533 534,535 /17, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 01 de agosto do ano em curso.

considerando o deferimento do Requerimento nº 554/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 03 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 03 a 27 de abril/17 do deputado Ricardo Rios, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 02 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 29,
30 e 31 de maio de 2017 do deputado Roberto Costa, tendo em vista o
mesmo encontrar-se tratando de assuntos referentes á Políticas Públicas
de interesse da juventude rural do Estado do Maranhão, em Brasília-DF.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 613/2017
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 617/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 546/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 02 de agosto do ano em curso.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 558 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 03 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 10,
11, 12, e 13 de julho do deputado Fábio Macêdo, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 13/06/17 a 17/07/17 do deputado Paulo Neto tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 614/2017

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 618/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 544/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 02 de agosto do ano em curso.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 556/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 03 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 13,
14,15, e 16 de março de 2017 do deputado Roberto Costa, tendo em vista
o mesmo encontrar-se tratando de assuntos referentes a programas e
projetos de interesse da juventude do Estado do Maranhão, em BrasíliaDF.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 06,
10, 11, 12 e 13 de julho/17, da Deputada Nina Melo, em virtude da mesma
encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 619/2017

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 615/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 545/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 02 de agosto do ano em curso.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº536 /17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 01 de agosto do ano em curso.
RESOLVE:

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 10,
11, e 12 de abril/17, da Deputada Nina Melo, em virtude da mesma encontrarse sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 616/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária do dia 11 de
maio/17 do deputado Ricardo Rios, tendo em vista o mesmo encontrar-se
sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 02 de
agosto de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO.
RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 620/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando IGOR
ABREU BRAGA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto
do ano em curso.
Nº 621/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando ANTONIO
DINIZ BRAGA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de agosto do ano em curso.
Nº 622/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando EULA PAULA
ARAÚJO MENDES BELFORT, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 623/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando SABRINA
AIRES SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do
ano em curso.
Nº 624/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando
CONCEIÇÃO DE MARIA FONSECA VIEIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-4 de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 625/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando SABRINA
AIRES SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de Assessor
de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
agosto do ano em curso.
Nº 626/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando CONCEIÇÃO
DE MARIA FONSECA VIEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 627/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando JOSEVAL
MEDEIROS DA CUNHA SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-4 de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 628/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando ALCINEIA
SOUSA GOMES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto
do ano em curso.
Nº 629/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando ALCINEIA
SOUSA GOMES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de Assessor
de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de agosto do ano em curso.
Nº 630/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando LEOMAGNO
SOUZA SANTANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de
Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de agosto do ano em curso.
Nº 631/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando JANAINA
RABELO RIBEIRO MACIEL, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 632/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando ABIMAEL
LINKON SILVA CUTRIM, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1
de Subdiretor de Orçamento e Planejamento, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 633/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando ABIMAEL
LINKON SILVA CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Diretor de
Orçamento e Finanças, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de agosto do ano em curso.
Nº 634/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando MARIA
JOSÉ MARTINS DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 635/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando FILIPE
AGUIAR FERREIRA LOBO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 636/2017, de 08 de agosto de 2017, exonerando JOSÉ
SERGIO DE LIMA FECURY, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4
de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada
a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
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Nº 637/2017, de 08 de agosto de 2017, nomeando FRANKLIN
PACHECO SILVA JÚNIOR, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 219 /2017
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 170/2016, de
autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que cria o Sistema Cicloviário
no Estado do Maranhão, como incentivo ao uso de bicicletas para o
transporte contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável.
Na Mensagem nº 035/2017, o Governador do Estado expõe as
razões do veto integral, destacando que o veto à proposição decorre da
incompatibilidade com a disciplina estampada no art. 43, V, da Constituição
Federal (leis que disponham sobre atribuições das Secretarias do Estado
são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo).
É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer (art.
47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do veto.
No caso em tela, a Mensagem nº 035/2017 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
apresentou as razões do veto total ao projeto de lei ordinária nº 170/2016,
considerando-o inconstitucional formalmente.
No tocante ao veto jurídico (inconstitucionalidade material),
destaca-se que o projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto
que estabelece atribuições a órgãos do Poder Executivo. Pela redação
do art. 43, V da Constituição Estadual do Maranhão, a competência para
iniciar o processo legislativo nessas matérias é do Governador do Estado.
Nestes termos:
Lei alagona 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de leitura
de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas
escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas.
Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para
legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.
Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, II, e, da
CR, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado
de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.
Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício
formal de iniciativa legislativa.
[ADI 2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de
25-6-2010.]
VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela Manutenção do Veto Total Aposto
ao Projeto de Lei nº 170/2016, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 170/2016, nos termos do voto da Relatora, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
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Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 224 /2017
RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 009/2017, de
autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que institui no Estado do
Maranhão a Semana Jovem Consciente, que tem por objetivo a educação
para o exercício da cidadania e dá outras providências.
Enviado por esta Casa Legislativa, o Projeto de Lei em tela foi
vetado integralmente pelo Governador do Estado, que lhe aponta a mácula
de inconstitucionalidade formal.
Arrima-se o veto governamental principalmente no dispositivo
inserto no art. 43, V da Constituição Estadual, asseverando que a proposição
parlamentar viola a competência do Executivo estadual de deflagrar o
processo legislativo que trate da organização administrativa estadual.
Vê-se, assim, que entende o Chefe do Poder Executivo tratar-se de
matéria sujeita ao regime da iniciativa legislativa reservada. Nesse ponto,
assiste-lhe razão quanto á inconstitucionalidade vez que se trata de evidente
matéria de organização administrativa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que assiste razão ao veto do
Chefe do Executivo local à proposição, padecendo referido projeto do
vício de inconstitucionalidade formal, não devendo, pois, adentrar ao
ordenamento jurídico pátrio pela via ora proposta.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 009/2017, nos termos do voto do Relator, contra os
votos dos Senhores Deputados Eduardo Braide e Francisca Primo.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo- voto contra
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 225 /2017
RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 201/2016, de
autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que “Insere no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o ‘Festejo de São Sebastião’
no Município de Carutapera”.
Arrima-se o veto governamental, segundo se extrai de sua
exposição, no dispositivo inserto no art. 43, V e 47, caput da Constituição
Estadual.
Vê-se, assim, que entende o Chefe do Poder Executivo tratar-se de
matéria de interesse local, violando, igualmente a proposição o interesse
público.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer (art.
47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do veto.
No caso em tela, a Mensagem nº 013/2017 do Executivo foi enviada
à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador Maranhense
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apresentou as razões do veto total ao projeto de lei ordinária nº 201/2016,
considerando-o inconstitucional formalmente, bem como por contrariar o
interesse público.
Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao Projeto
de Lei nº 201/2016, são convincentes.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela Manutenção do Veto Total Aposto
ao Projeto de Lei nº 201/2016, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal, bem como por contrariar o interesse
público.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 201/2016, nos termos do voto do Relator, contra o voto
do Senhor Deputado Eduardo Braide.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 232/2017
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 136/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o Plano Estadual de
Valorização da Vida, e a Semana Maranhense de Valorização da Vida e
Prevenção ao Suicídio.
É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição
Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha essencialmente
sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº
023, de 18/12/1998)
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação, estruturação e
atribuições de órgãos da administração pública estadual. Este dispositivo
da Constituição estadual inviabiliza a continuidade da proposição
em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei
estabelece diretamente atribuições para órgãos do Poder Executivo.
Nesta linha, segue decisão do STF, sobre lei estadual que institui
atribuições ao Poder Judiciário, cujos fundamentos são semelhantes quando
houver instituições ao Poder Executivo:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo,
interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição,
contra do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
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“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI ESTADUAL Nº 6.227/2012. INSTITUIÇÃO DA
‘SEMANA DA JUSTIÇA’. PROPOSTA FORMULADA
POR MEMBRO DO LEGISLATIVO. INICIATIVA
PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 161, I, ‘d’, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. AFRONTA DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES. AUMENTO DE DESPESA
PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. Ao
instituir a ‘Semana da Justiça’, bem como as atividades a serem
desenvolvidas pelo Poder Judiciário no referido período e sua
forma de operacionalização, a Lei Estadual nº 6.227/2012, de
24/04/2012, oriunda de proposição parlamentar, criou atribuição
para o Judiciário, retirando deste a competência que lhe é
privativa para tal fim, além de não indicar a necessário fonte de
receita. Logo, nessa hipótese, a referida Lei Estadual nº 6.227/
2012 incide em inconstitucionalidade de índole formal, já que
não proveniente da iniciativa do Tribunal de Justiça, o que
afronta, portanto, o disposto no artigo 161, inciso I, alínea “d”
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a
referida Lei nº 6.227/2012, em seu artigo 1º, § 1º, explicita que as
ações relativas à ‘Semana da Justiça’ serão desenvolvidas
conjuntamente pelos três poderes estaduais, o que evidencia a
criação de atribuições, também, para os órgãos do Poder
Executivo, o que significa violação ao artigo 112, § 1º, II, ’d’, da
Constituição Estadual. Por fim, referida norma implica em
aumento de despesa, o que cumpre o art. 113, II, da Constituição
Estadual. Diante de todo esse quadro, sem dúvida procede a
presente Representação por Inconstitucionalidade, uma vez
que evidente se mostram os vícios atribuídos ao diploma e que
retiram a validade” (fls. 67/68). (ARE 810572, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 11/06/2015, publicado em
DJe-114 DIVULG 15/06/2015 PUBLIC 16/06/2015)
Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.
Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados
diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no orçamento
para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação de sua fonte
de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela também padece de
inconstitucionalidade por incompatibilidade com o art. 43, inciso III, da
CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo iniciativa legislativa sobre
matéria orçamentária.
Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição
de Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que adote as
medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de matéria
de iniciativa privativa do Poder Executivo.
VOTO DA RELATORA:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 136/
2017, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 136/2017, nos
termos do voto da Relatora,contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
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Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 242/2017
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 027/2017,
apresentado pelo Senhor Deputado Sousa Neto, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Raimundo Nonato
Irineu Mesquita.
Na justificativa, o autor da Proposição esclarece que o
homenageado, o Senhor Raimundo Nonato Irineu Mesquita, “em meados
de 80 foi convidado para integrar a equipe da Secretaria de Esporte e
Lazer do Estado, onde está até hoje atuando como diretor técnico e
organizador dos Jogos Escolares Maranhenses. A partir deste cargo,
teve ainda a oportunidade de conhecer todas as capitais e as inúmeras
cidades brasileiras que sediaram os Jogos Escolares Brasileiros.
Considera como o auge de sua carreira o convite para conduzir a tocha
olímpica em São Luís em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação ao
longo desses mais de 40 anos”.
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 027/2017, de autoria do Senhor Deputado Sousa 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 027/
2017, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 243/2017
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017,
apresentado pelo Senhor Deputado Cabo Campos, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Joaquim Ferreira
dos Santos Neto, Pastor da Igreja Batista do Angelim – IBA.
Em breve Biografia, anexada a presente Proposição de Lei, o
homenageado, o Senhor Joaquim Ferreira dos Santos Neto, lidera a IBA, a
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Igreja Batista do Angelim, que desenvolve um trabalho relevante em São
Luís, contribuindo para o bem dos cidadãos ludovicences, por meio da
evangelização e, também, de forte ação social junto aos mais necessitados”.
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 026/2017, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos.
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 026/
2017, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 244/2017
RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 175/2017, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem Governamental
nº 049/2017, que autoriza o Poder Executivo Estadual a Conceder Direito
Real de Uso de Imóvel ao Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IEMA.
Nos termos do presente Projeto de Lei, a Concessão de Direito
Real de Uso ora autorizada, deverá ser operada a título gratuito, sendo o
imóvel destinado à instalação da Sede do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, no Município de Paço do
Lumiar, Estado do Maranhão.
Ademais, o imóvel reverterá ao Patrimônio do Estado se, no todo
ou em parte, vier a ser dada destinação diversa das previstas no caput do
art. 2º, do Projeto de Lei, em análise, independente de indenização por
construção executada, material ou serviços aplicados, averbando-se a
extinção no Cartório de Registro de Imóveis.
Esclarece a Mensagem Governamental que “o IEMA foi criado
pela Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, com o intuito de ampliar a
oferta de educação profissional técnica de nível médio no Estado. O
Governo do Estado do Maranhão vem desenvolvendo a proposta de
implantar o Instituto em 23 Municípios até 2018, oferecendo à sociedade
infraestrutura, equipamentos e pessoal para o desenvolvimento de cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio, respeitando as necessidades locais
e as prioridades estratégicas do Maranhão”. A medida por si só atende a
pertinência da matéria.
A Concessão Real de Uso é um contrato administrativo onde o
Poder Público confere ao particular ou a outras entidades públicas o direito
real resolúvel de uso de terreno público ou sobre o espaço aéreo que o
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cobre, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de
1967:
“Art. 7 º É instituída a concessão de uso de terrenos
públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo
certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para
fins específicos de regularização fundiária de interesse
social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo
da terra, aproveitamento sustentável das várzeas,
preservação das comunidades tradicionais e seus meios
de subsistência ou outras modalidades de interesse social
em áreas urbanas.”
O Poder Legislativo, como sabemos, exerce tipicamente a produção
de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações, como,
também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios e
contrapesos idealizado por Montesquieu. O cerne da fiscalização do Poder
Legislativo vem da ideia que os atos da administração pública devem ser
acompanhados pelo povo.
No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, como no presente caso.
Conforme dispõe o inciso X, do art. 30, da Constituição Estadual,
compete a Assembleia Legislativa a autorização para alienar bens imóveis
do Estado, in verbis:
“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva,
cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador
do Estado, dispor sobre todas as matérias da competência do
Estado e, em especial:
..................................................................................................................
X - autorização para alienar bens imóveis do Estado e o
recebimento de doações com encargos, não se considerando
como tal a simples destinação específica do bem.”
Ademais, a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93), em seu art. 17,
autoriza a Administração Pública a conceder direito real de uso,
sendo dispensada a licitação quando for para outro órgão ou
entidade do setor público. In verbis:
“Art. 17 A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes
normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
§ 2o A Administração também poderá conceder título de
propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada
licitação, quando o uso destinar-se:
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública,
qualquer que seja a localização do imóvel;”
No caso em tela, estão presentes os requisitos previstos em Lei,
pois o imóvel tem como destinação a instalação do Instituto Estadual de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em Paço do Lumiar (interesse
social presente), sendo dispensada a licitação, haja vista, o IEMA ser uma
autarquia estadual, cumprindo assim com o que determina o art. 17, § 2º, I,
da Lei de Licitação.
Sendo assim, não vislumbramos no Projeto de Lei, em análise,
nenhum vício no tocante a matéria ou a forma, podendo assim adentrar o
ordenamento jurídico.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei nº 175/
2017, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 175/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 245/2017
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,
o Projeto de Lei nº 179/2017, de autoria do Senhor Deputado Stênio
Rezende, que Considera de Utilidade Pública a Associação Beneficente
Amigos Solidários - Manga, com sede e foro no Município de Barão de
Grajaú, no Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover ações e prestar serviços
na área da saúde, educação, desportos, lazer, habitação, bem como promover
apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rural, elaborar e executar estratégias
de apoio à criança, adolescente e idoso, visando o desenvolvimento da
comunidade.
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 179/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
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Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 246/2017
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,
o Projeto de Lei nº 173/2017, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Alcantarense
das Comunidades Remanescentes Quilombolas
Alcântara Maranhão, com sede e foro no Município de Alcântara, no Estado do
Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos promover a articulação e integração
entre as Comunidades Quilombolas do Município de Alcântara, no Estado
do Maranhão, bem como lutar conjuntamente com as Comunidades
Quilombolas pela titulação de suas terras e acompanhar a tramitação dos
processos de titulação.
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 173/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 247/2017
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,
o Projeto de Lei nº 174/2017, de autoria do Senhor Deputado César Pires,
que Considera de Utilidade Pública a Associação Folclórica Beneficente
Bumba Meu Boi “Estrela Maior” - ASFBEM, com sede e foro no
Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
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disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover o bem comum na
comunidade, bem como realizar oficinas de percussão e fabricação de
indumentárias da brincadeira de Bumba Meu Boi para manter a tradição.
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 174/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antonio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 248/2017
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,
o Projeto de Lei nº 180/2017, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Associação de Pescadores,
Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do Parque
Florêncio - APAEPF, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar, no Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade representar seus associados judicial
ou extrajudicialmente, na defesa de seus interesses individuais e coletivos.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
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VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 180/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Antonio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 249/2017
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,
o Projeto de Lei nº 181/2017, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores Z34, com sede e foro no Município de Santa Quitéria, no Estado do
Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade representar a categoria profissional
nas negociações e discussões junto ao Poder Público e sociedade em todos
os assuntos de interesse da classe dos associados.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 181/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 250/2017
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2017,
apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José Hortêncio
Pires dos Santos, 3º Sargento PM 364/01.
Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei que, o
homenageado, o Senhor José Hortêncio Pires dos Santos, “dedicado
defensor dos direitos dos cidadãos e cumpridor das suas obrigações
como Policial Militar do Estado do Maranhão, vem prestando relevantes
serviços à sociedade maranhense. Honrou o Estado e não mediu esforços
para combater as injustiças e as diversas ameaças a ordem e ao convívio
pacífico de toda uma sociedade”.
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 028/2017, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa.
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 028/
2017, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 251 /2017
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 143/2017, de
autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que revoga o inciso II, e
altera o inciso III do art. 48 da Lei nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que
dispõe sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado do Maranhão
e dá outras providências.
É o sucinto relatório.
Quanto à iniciativa da proposição, não se vislumbra
nenhuma inconstitucionalidade, visto que não se enquadra nos casos
de iniciativa privativa de nenhum outro agente, nem mesmo o da previsão
do art. 43, da Constituição Maranhense, podendo, assim, ser de iniciativa
parlamentar.
Nos termos previstos na Constituição Federal de 1988, a
competência do estado é residual (art. 25, § 1º, CF). Desta forma, legislação
sobre trânsito e transporte é competência da União (art. 22, XI, CF) e
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legislação sobre transporte municipal é do Município (art. 30, V, CF).
Então, restou para os Estados a competência para legislar sobre transporte
intermunicipal
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:[...]
XI – trânsito e transporte;[...]
Art. 25. [...]
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição.[...]
Art. 30. Compete aos Municípios:[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
Nesse sentido, é o entendimento do STF:
A competência para organizar serviços públicos de interesse
local é municipal, entre os quais o de transporte coletivo (...). O
preceito da Constituição amapaense que garante o direito a
“meia passagem” aos estudantes, nos transportes coletivos
municipais, avança sobre a competência legislativa local. A
competência para legislar a propósito da prestação de serviços
públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-membros.
Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido
pela Constituição estadual, de “meia passagem” aos estudantes
nos transportes coletivos intermunicipais. [ADI 845, rel. min.
Eros Grau, j. 22-11-2007, P, DJE de 7-3-2008.]
Quanto à legalidade e à juridicidade, destaca-se que a
proposição se designa apenas a alterar diploma legal existente (Lei Estadual
nº 9.985/2014), que possui a presunção de constitucionalidade necessária
desde o início de sua vigência. Neste ponto, também não há objeções
para a aprovação do Projeto de Lei apresentado.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
143/2017, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 143/2017, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 252/2017
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual,
Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 237, de 11 de julho de
2017, que Autoriza a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social SEDES, a fazer doações, conceder contribuições, subvenções e auxílios
para atender às ações da Política Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional.
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.
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A mencionada Medida provisória tem por finalidade aplicar, no
âmbito estadual, a Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial
que assentou ser fundamental para as diversas nações o alcance da segurança
alimentar, a nível individual, familiar, nacional, regional e mundial.
Ademais, a segurança alimentar visa oportunizar o acesso físico e
econômico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as
necessidades dietéticas e preferenciais alimentares para uma vida ativa e
sã.
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 EstadosMembros 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
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)”
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De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa”
e “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 Esta-do
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).”
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, incisos III e V, da Constituição Estadual, assim como,
não está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da
CF/88.
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.
Neste contexto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade
do assunto tratado pela referida Medida Provisória, até mesmo porque
está tratando de matéria administrativa, matéria essa privativa do
Governador do Estado, consoante os preceitos constitucionais acima
descritos.
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
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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.”
A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.
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.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e
oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a relevância
da matéria. Conforme a Mensagem da lavra do Excelentíssimo Governador
do Estado, autorizar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social SEDES, a fazer doações, conceder contribuições, subvenções e auxílios
para atender às ações da Política Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional é instrumento de desconcentração necessário a melhor execução
da política de segurança alimentar no Estado do Maranhão. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 237/2017, 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 237, de 11 de julho de
2017, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 08 de agosto de 2017.
Deputado Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

P O R T A R I A Nº 721/2017
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta na C.I. nº 84/
2017 – DGE,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANTONIO CARLOS DE
CASTRO MARÃO, matrícula nº 20099 e CIRILO ANTONIO LEMOS
JUNIOR, matrícula nº 1638899, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto do Contrato Emergencial firmado entre a Assembleia

QUARTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2017

43

Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa Fonmart Tecnologia
LTDA., conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07 de
agosto de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

ERRATA
Na resenha do Ato de Ratificação de Dispensa de Licitação, referente
ao Processo nº 3801/2017, publicada nos Diários Oficiais da Assembleia
e do Estado do Maranhão, edição do dia 08.08.2017,
ONDE SE LÊ:
...prestação de serviços manutenção corretiva e realização de ações
visando a identificação de problemas, com fornecimento de peças de
reposição, das instalações de tecnologia, segurança eletrônica integrada e
sonorização, compreendendo todos os sistemas de Rede Elétrica Dedicada
à TI e de Redes Estruturadas – Metálica e Óptica, Nobreaks Monofásicos,
Sistema de Detecção e Alarmes de Incêndio, Sistema de Monitoramento
Ambiental do Data Center, Sistema de Videomonitoramento IP – CFTVIP, Ativos de Rede Cabeada (Hardware e Software), Ativos de Rede sem
fio (Hardware e Software), Sistema de Sonorização de Conferência (Gestão
da Palavra) do Plenário, Plenarinho e Sala das Comissões, Telefonia IP e
Sistema de Integração de Segurança Eletrônica, instalados nos prédios do
Complexo de Comunicação Social, Creche Escola Sementinha e sede da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-ALEMA...
LEIA-SE:
...contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de manutenção corretiva, e realização de ações visando a identificação de
problemas no Sistema de Sonorização de Conferência (Gestão da Palavra)
dos Plenários, Nobreaks Monofásicos, com fornecimento de peças,
instalados na sede da Assembleia Legislativa do Estado do MaranhãoALEMA, e Sistema de Detecção e Alarmes de Incêndio do Complexo de
Comunicação Social da ALEMA, localizados na Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta cidade...
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