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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/08/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.08.2018

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. Nº 275/2018)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 005/2018, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 275/2018
(MENSAGEM Nº 039/2018), QUE DISPÕE SOBRE A
QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS ESTADUAIS, DISCIPLINA O PROCEDIMENTO DE
CHAMAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA COMISSÃO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/2004. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

II – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 235/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 083/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MAX BARROS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO E VÍDEO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO. O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 351/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE  07/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS NETO, PASTOR DA
IGREJA BATISTA DO ANGELIM – IBA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE 10,11,12/07 E 07/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (3ª SESSÃO).

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 035/2018, DE
AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA. QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ROQUE KASMIRSKI. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE  07/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 341/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 126/2018, DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 09,10,11,12/07/ E 07/08/
18, POR FALTA DE QUÓRUM.

6. REQUERIMENTO Nº 371/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE, NO
DIA 18/10/2018, ÀS 11H00 HORAS DESTINADA A ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE”
AO GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/
2017.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  07/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 375/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA
DE DEUS DE SÃO JOÃO DO CARU, PELOS 50 ANOS (JUBILEU
DE OURO), QUE SERÁ COMEMORADO NESTE MÊS DE
AGOSTO, NA PESSOA DO PASTOR GERSON CARVALHO DE
OLIVEIRA FILHO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  07/08/18,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 378/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUERENDO O ENVIO À
SUA EXCELÊNCIA EMBAIXADOR DA REPÚBLICA DE CUBA
NO BRASIL, ROLANDO GOMEZ GONZALEZ, DE MENSAGEM
DE REPÚDIO AO EMBARGO NORTE AMERICANO À
ECONOMIA DO PAÍS CARIBENHO, QUE ATINGE
PRINCIPALMENTE A POPULACÃO MAIS CARENTE DE
CUBA.

VI - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 372/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA  E EM CONFORMIDADE COM O § 4, ART. Nº 182 DO R.I,
QUE O PARECER Nº 263/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 007/2018, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DOS VALORES
ARRECADADOS COM AS MULTAS DE TRÂNSITO E SUA
DESTINAÇÃO SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
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DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  07/08/18, DEVIDO AUSÊNCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 08/08/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 187/18, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre instituição do “Dia
Estadual da Polícia Militar Feminina”, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 188/18, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Santa Teresa D’Avila”, como Patrimônio Cultural e Imaterial
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 189/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública o
Centro de Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez, e
dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo Nagib Haickel a Harolfran Alves de
Melo.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo Maria Aragão a Valderes Maria Couto
de Melo.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060/18,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” a Sra. Arlete Bezerra Lutifi”

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 184/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre autorização de
parcelamento de dívida de veículos removidos, recolhidos e apreendidos
pelo DETRAN, que se acham selecionados para hasta pública”.

2. PROJETO DE LEI Nº 185/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).

3. PROJETO DE LEI Nº 186/18, de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Flôr de Liz do Município de Morros – MA, com sede e foro
no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

4. Projeto de Resolução Legislativa Nº 056/18, de autoria da
Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de Honra ao
Mérito do Legislativo Manuel Beckman a Abdon José Murad Júnior.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 183/18, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a criação da carteira de
identificação do autista (CIA) para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 07 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,

Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Vinícius Louro
e Wellington do Curso.

Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Sousa Neto, Valéria Macedo e Zé Inácio
Lula.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Lê texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 378 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, sejam enviadas
a Sua Excelência o Senhor Embaixador da República de Cuba no Brasil,
Rolando Gómez Gonzalez, manifestações de repúdio ao embargo norte-
americano à economia do país caribenho, tendo em vista que o povo
cubano é quem mais sofre com essas medida sancionatórias, pois
suprime-se, dessa forma, o escoamento de recursos e bens de primeira
necessidade, deixando os cidadãos desse país expostos a toda sorte de
penúria e vulnerabilidade social.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 07 de agosto de 2018. – Othelino Neto – Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.08.18
EM: 07.08.18

INDICAÇÃO N° 478 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flavio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infra-estrutura, Dr.
Clayton Noleto, solicitando providências no sentido da implantação
do sistema de sinalização de trânsito vertical e horizontal na MA-245,
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principalmente nos trechos onde existem redutores de velocidade
(quebra-mola), a fim de evitar problemas de segurança com os
motoristas e passageiros dos veículos que transitam pela referida rodovia
e, assim, estão expostos ao perigo de acidentes, principalmente no
horário noturno, em virtude da falta de sinalização.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de agosto de 2018. - ANTÔNIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 479 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Gerente de Relações
Institucionais da Empresa OI no Maranhão, solicitando as devidas
providências com vistas a implantação de uma torre de telefonia da OI
no Povoado Petrolina, Município de Imperatriz, de maneira a
possibilitar a comunicação via  telefonia celular aos moradores da
referida comunidade com outras localidades, visto que a mesma
encontra-se em total isolamento.

Com uma população de, aproximadamente, 7.000 habitantes,
o Povoado Petrolina necessita desse importante benefício do sistema
de comunicação, motivo pelo qual contamos com o atendimento da
presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de agosto de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 480 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, solicitando providências para estadualização da estrada vicinal que
liga os Municípios de Buritirana, Montes Altos e Lajeado Novo, a fim de
permitir que os órgãos da administração pública estadual possam realizar
trabalhos de reforma, construção e manutenção do leito da mencionada
estrada que é um dos importantes escoadouros da produção dos referidos
municípios.

Esperamos que o ilustre Governador Flávio Dino atenda nossa
reivindicação que é um grande benefício para os Municípios de Buritirana,
Montes Altos e Lajeado Novo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de agosto de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 481 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO
DINO, solicitando providências, no sentido de determinar A SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA, QUE AUTORIZE
A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA
RODOVIA MA 375, QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO

RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ÀS MARGENS DA BR 230,
AO MUNICIPIO DE SAMBABAIBA, NA MICRORREGIÃO DAS
CHAPADAS DAS MANGABEIRAS,  considerando o estado atual da
infraestrutura asfáltica, completamente danificada com as fortes chuvas
que caíram naquela região, comprometendo a segurança do transporte
rodoviário e colocando em risco a vida das pessoas.

Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico, fomenta
o intercâmbio cultural entre as cidades e sobretudo melhora a segurança do
transporte modal rodoviário de cargas e de passageiros. Enfim, a MA 375
é de suma importância social, política e econômica para as respectivas
cidades e para a região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de
2018. - JOSIMAR MARANHÃOZINHO – PR - 2º VICE-
PRESIDENTE

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

INDICACÃO N° 482 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente ratificação da Indicação nº 492/2015, reiterando a adoção
de providências no sentido de que sejam executados Serviços de
Construção de uma Ponte de Concreto sobre o Rio Farinha na divisa
dos Municípios de Estreito e Carolina, neste Estado.

Ratifica-se o pedido porque a realização dessa obra será de grande
importância para viabilizar, com segurança, o fluxo de pessoas e bens entre
aqueles municípios. A construção da ponte sobre o Rio Farinha viabilizará,
principalmente, o incremento do turismo na região, visto que é por ela que
se dará o acesso à Cachoeira de São Romão, uma das principais e mais
bonitas cachoeiras do Sul do Maranhão. Até pouco tempo atrás, a circulação
sobre o Rio Farinha se dava através de uma precária ponte de madeira
(com a falta de tábuas na ponte, inclusive), que, além de apresentar riscos
iminentes de acidentes graves, também impossibilitava o transporte escolar
dos alunos da zona rural e, ainda, a circulação do escoamento da produção
agropecuária em geral, causando, desta forma, sérios prejuízos ao comércio
da região.

Atualmente, a travessia na ponte sobre o Rio Farinha está
interditada, cujo deslocamento para localidades (de um município ou de
outro), se dá através de outra ponte, a 15 Km de distância da ponte sobre
o Rio Farinha.

Desta forma, a construção da ponte em referência (com oitenta
metros de comprimento e quatro de largura), além de ser um antigo anseio
da população, evitará a ocorrência de acidentes bem como proporcionará
melhores condições de vida e segurança aos transeuntes e moradores, o
que contribuirá para um relevante desenvolvimento social e econômico
daquela região.

São Luís (MA), 06 de agosto de 2018. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Assim diz a palavra Deus: Muitos
buscam o favor do governante, mas é do Senhor que o homem recebe
a justiça, Provérbios 29: 26. Com essa mensagem aqui eu quero saudar
a todos. Estamos reiniciando o nosso semestre, reiniciando mais um
período de legislatura nesta Casa. E aqui eu quero cumprimentar o
Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, que vem conduzindo
com maestria realmente os trabalhos nesta Casa. E no vosso nome
saudar aqui todos os parlamentares, Deputados e Deputadas, que
também ao longo desses três anos e meio vêm desenvolvendo suas
atividades, defendendo o povo do Maranhão. Também extensivo à
imprensa, que está aqui sempre noticiando, acompanhando os trabalhos
desta Casa, levando as informações necessárias ao povo do Estado do
Maranhão e, acima de tudo, compartilhando esse método. Então fico
muito honrado. Cumprimentando também a galeria. Eu espero ver essa
galeria sempre cheia, porque é importante para os maranhenses
acompanharem os nossos mandatos. Mais do que votar, acompanhar
o que temos feito em defesa de todos os maranhenses. E eu me orgulho
muito, Senhor Presidente. Me orgulho porque estamos chegando a
esta Casa no dia de hoje e já temos aqui, no Diário Oficial, uma lei
aprovada que é uma iniciativa de diálogo, de discussão com o Poder
Executivo, com o Governador Flávio Dino, com o Secretário da MOB
- Agência de Mobilidade Urbana, o Presidente Laurence, que nos
permitiu aumentar a vida útil dos veículos do Estado do Maranhão. E
atender, dessa forma, as necessidades de um segmento que nós estamos
defendendo, desde o início do nosso mandato, junto aqui com o
Deputado Max Barros, que foi autor da primeira lei que nós tivemos.
Assinamos juntos e conseguimos, de forma oficial, regulamentar o
transporte que hoje é complementar no Estado do Maranhão. Então,
hoje, os proprietários de vans, micro-ônibus estão circulando já no
Maranhão de forma plena, com aspecto legal. Tendo amparada essa
condicionante de poder realmente ter a sua atividade de forma legítima.
É o que nós temos feito nesta Casa, buscando sempre a defesa de
todos os segmentos sociais.  Prova disso é que nós vamos fazer um
breve apanhado, Senhor Presidente. Não tive a oportunidade de fazer
ao término do semestre e início do recesso desta Casa, mas o faço agora
a tempo. Até porque, ao longo desses anos todas, as nossas defesas
estão devidamente registradas nos anais desta Casa. Indicações,
requerimentos, proposições, projetos de leis, projetos, anteprojetos
que nós encaminhamos também ao Governo, resultado também. Aqui
acabo de demonstrar um resultado positivo. Quantos anteprojetos nós
encaminhamos? Estamos aguardando, inclusive, a Lei da Apicultura,
que já encaminhamos ao Governo. E vamos buscar até poder trazer a
esta Casa e aos apicultores o resultado. Fizemos audiências públicas,
discutimos por exemplo. Mas está no Governo essa lei, que ainda há
de ser publicada. E vamos comemorar aqui nesta tribuna também como
fizemos aqui, com o Diário Oficial, mostrando essa publicação. Assim
como fizemos com a carcinicultura, que nós regulamentamos no Estado
do Maranhão, assim como fizemos com a mudança da Constituição do
Maranhão, a PEC, que garantiu que a cada  100 mil habitantes, teremos
o conselho tutelar e hoje a nossa defesa tem sido constante  também
pelos conselhos tutelares, enfim, muitas proposições. Destaco aqui a
segurança pública, entre as inúmeras proposições V. Exa. sabe que
inclusive fizemos várias audiências para discutir esse assunto tão
importante  para a sociedade maranhense e encaminhamos várias
demandas ao Governo do Estado, várias iniciativas que vão fortalecer,
como também as parcerias não só entre a Polícia Militar e a Polícia
Civil que já há essa parceria, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil e as
Guardas Municipais no interior do Estado e falar em Guarda Municipal,
nós encaminhamos várias proposições para que os municípios, aqueles
que não têm Guarda Municipal, possam fazer essa iniciativa tão
importante, que é a Polícia Municipal, que nós devemos considerar
porque os guardas municipais também ajudam no processo de segurança
pública.  Como também, de forma pontual V. Exas. sabem  como
também o povo do Maranhão, os inúmeros assaltos a banco  que
estavam acontecendo no Estado do Maranhão discutimos esse assunto,
encaminhamos várias proposições. Senhor Presidente, permita se não
tiver mais nenhum orador inscrito neste momento  conduzir um pouco

mais aqui na nossa prestação de contas, então nós tivemos fazendo
todo um trabalho de fortalecimento da segurança desse ponto que ele é
muito sensível, porque um município sem agência bancária não é só
uma questão de segurança pública, é uma questão de economia porque
o dinheiro tem que circular no município e  alguns municípios ficaram
sem agências, o que causou um transtorno sério aos comerciantes, à
sociedade dos municípios. E é o que temos feito aqui nesta Casa, que
sempre defendemos todas as nossas proposições.  Quero destacar
aqui ao todo são mais de 1.000 proposições, mais de 1.000 proposições,
ao longo desses três anos e meio de mandato, proposições apresentadas
entre Indicações, Projeto de Lei, Proposta de Emendas à Constituição,
Requerimentos e também Anteprojetos de lei. Destaco aqui a condução
da Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura. Eu desde do início do
mandato, nós reinstalamos aqui essa Frente Parlamentar, temos feito
audiências públicas, discutido o assunto, encaminhado proposições
tanto à SAGRIMA, como também até então em 2015 ainda era da
Secretaria de Estado da Pesca, mas depois foi incorporado à SAGRIMA,
encaminhamos várias proposições no sentido de poder dar continuidade
a um trabalho importante de fortalecimento do setor da pesca e da
aquicultura. E aqui eu destaco também como vice-presidente da
Comissão de Segurança, em 2015, por exemplo, nós lutamos, à época,
pela Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros e hoje é uma
realidade. O Corpo de Bombeiros pela Lei de Organização Básica se
estende hoje em todo o Estado do Maranhão, de forma legítima, de
forma legal, e que permitiu não só a expansão dessa importante
corporação em todo o estado, mas também o fortalecimento do processo
de segurança pública que é um elo importante também nesse contexto
e aqui eu destaco o trabalho do coronel Célio Roberto muito importante,
brilhante também destacando aqui ele enquanto hoje condutor dessa
política de fortalecimento do Corpo de Bombeiros no Estado do
Maranhão junto também com o nosso subcomandante que ali conduz
também de forma pontual e fortalecendo essa corporação. Destaco
também a infraestrutura, Senhor Presidente, foram muitas indicações,
desde a ponte da interligação tirando do isolamento o município, por
exemplo, São Félix de Balsas, quantas vezes não subi à Casa, aqui
nesta tribuna, defendendo essa importante iniciativa? E o Governo do
Estado já fez um planejamento, já propôs toda uma sistemática é que
permita realmente a licitação para, posteriormente, que seja executada
essa obra tão importante e que vai tirar do isolamento o município de
São Félix de Balsas. Nós sabemos que para entrar e sair do município
é preciso atravessar um pontão ali por uma Balsa e o que é inadmissível.
Entre outras proposições, de calçamentos, de vicinais, melhorias de
MA’s e assim por diante. Muitas proposições encaminhadas e aqui
faço o convite à sociedade, que a população maranhense acompanhe o
nosso trabalho. Mas destacando também as nossas emendas, tive a
oportunidade, inclusive vou falar do nosso recesso, tive a oportunidade
de fiscalizar uma obra lá em Paraibano e tive a oportunidade de andar
lá no calçamento que encaminhei por emenda individual. Então me
orgulho muito porque é algo concreto. O Deputado Júnior Verde está
deixando marcas pelo interior do Estado do Maranhão, marcas
indeléveis, porque passar, andar por uma via que está sendo calçada
por uma emenda que nós mandamos para o município, para mim é uma
realização plena. Como também poder fazer parte de uma atividade
festiva em uma praça, aquela de Balsas que está sendo concluída lá no
povoado Aldeia. Então o nosso orgulho é pleno, é muito, tanto pela
atividade que desenvolvemos, aqui nesta Casa, de defesa das inúmeras
proposições, indicações, requerimentos e projetos de leis, como também
das formas complementares nesse contexto parlamentar, da
possibilidade de indicar obras ao Estado do Maranhão. E assim fizemos,
como a ponte que vai ser construída no município de São Mateus.
Precisamos fazer pontes, precisamos interligar esse sentido, tanto
conotativo como denotativo, precisa ser evidente em todo o Estado do
Maranhão. Pontes para o desenvolvimento, é o que nós queremos. E o
fizemos em São Mateus, já finalizou o processo licitatório, vai ser
iniciada a execução dessa obra tão importante que vai ligar ali mais de
12 povoados à sede do município. Entre outras proposições, Senhor
Presidente, permita-me aqui, se não tiver orador inscrito, só finalizar.
Também falando do setor produtivo, não posso deixar aqui de destacar
as ações que fizemos para melhorar o aspecto legal no que tange ao que
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é fundamental para o desenvolvimento da aquicultura, da agricultura
familiar, que são os licenciamentos ambientais, preocupação no
desenvolvimento sustentável. Essa foi a nossa marca e o fizemos
encaminhando ao Governo do Estado várias proposições para fortalecer
o processo de licenciamento ambiental, como também aqui não poderia
deixar de destacar no aspecto da saúde, construção de postos de saúde,
educação, construção e reforma de escolas, direitos humanos, criação
da Escola de Conselhos que o Governador... foi um anteprojeto nosso
que mandamos para o Governo e o Governador criou a Escola de
Conselho. Destacando também a grande parceria e quero aqui
aproveitar a presença do amigo, companheiro, irmão Josiel, do IMESC,
quero aproveitar a sua presença nesta sessão que muito nos honra, nos
orgulha a sua presença nesta Casa. Eu destaco aqui, Senhor Presidente,
os esforços que fez o IMESC, o IBGE, o grupo de trabalho que foi
iniciado em 2015 com os prefeitos municipais de São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa e que, graças a Deus, deu resultados.
Três leis e hoje os limites territoriais da região metropolitana estão
consolidados, graças a essas parcerias. E a política com parcerias é
mais consistente e é por isso que buscamos nesta Casa, V. Exas.
aprovaram uma Indicação nossa solicitando a formação desse grupo de
trabalho que ao longo dos anos, de outros gestores que passaram pelas
comissões nos permitiram essa realização. Como também é preciso
tirar comunidades inteiras do escuro, da penumbra. E nós fizemos
várias proposições à CEMAR, o projeto Luz para Todos. E o Maranhão
avançou. Avançou não por que o Deputado Júnior Verde encaminhou
proposições, mas avançou porque nós nos unimos. essa Casa aprovou
várias solicitações nossas em defesa de vários povoados e hoje, muitos
povoados no Programa Luz para Todos  estão com luz. Levamos
claridade aos rincões desse estado. E aqui outras infinidades de
iniciativas, a PEC 02, que regulamenta o maior diálogo, na verdade,
entre o TCE e os prefeitos municipais. Eu espero que essa proposição
seja aprovada em 1º turno. Espero que seja aprovada em 2º turno, entre
outras iniciativas. Mas, por hora, Senhor Presidente, agradecer a Deus
pela oportunidade que o povo do Maranhão nos concedeu  de poder
estar aqui os representando e defendendo seus anseios. Muito obrigado.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se pronunciar
no Pequeno Expediente? Então eu vou chamar a Ordem do Dia.
Deputado Wellington do Curso por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas.
Telespectadores que nos acompanham pela TV  Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, ano
passado nós fizemos vários pronunciamentos e várias denúncias com
relação ao concurso da Polícia Militar. Nós defendemos realização de
concurso público pela moralidade no serviço público.  E defendemos  a
realização de concurso público   em detrimento das contratações
temporárias, contratações precárias.   E a realização do concurso da
Polícia Militar   só teve atenção do Governo do Estado  do Maranhão
por não  poder fazer  contratação temporária  e seletivo  por se tratar
de uma área   de muitos cuidados,  uma área da segurança  pública. E o
Governador Flávio Dino deixou  para a última hora para fazer o concurso.
E o concurso  foi cheio de problemas. Nós, inclusive, denunciamos
aqui nesta Casa.  Inicialmente o concurso  teve a data  do edital publicado
com atraso. Posteriormente, anteciparam a data do concurso  em 45
dias, prejudicando os candidatos que estavam  estudando para o
concurso da Polícia Militar.  Isso porque precisavam também da data
para já realizar o concurso da Polícia Civil, prejudicando também a
Polícia Civil. Os candidatos da Polícia Civil tiveram menos tempo
para estudar. Um concurso que foi realizada também a prova em outro
estado, sem a devida previsão legal no edital. Fraude na cidade de
Caxias, que até hoje não teve o resultado do inquérito. Então vários
problemas que nós denunciamos. Saiu o resultado do concurso. Iniciou
o curso de formação não só com as 1.214 vagas, mas com um número
bem maior. E também estamos em defesa, fizemos uma denúncia no

início do concurso público, mas não podíamos deixar de dar atenção
para os candidatos aprovados. E é isso que temos feito também na
tribuna desta Casa. Temos feito também no Estado do Maranhão. E ao
defender os candidatos aprovados, já defendemos o pagamento da
ajuda de custo, defendemos candidatos que foram convocados pelo
Governador Flávio Dino, abandonaram seus empregos e não têm
expectativa de quando serão chamados e solicitamos, inclusive um
cronograma para que pudéssemos divulgar para esses candidatos
tivessem a expectativa de quando poderiam ser chamados. Enfim, a
aplicação também ou melhor para que fossem chamados também os
aprovados com deficiência, existia a previsão legal no Edital e foram
preteridos, foram prejudicados, nós entramos em defesa também dos
candidatos com deficiência e, por último, o absurdo. Ontem, foram
desligados 30 aprovados no concurso da Polícia Militar porque não
tinham apresentado ainda a carteira de habilitação, sem justificativa
nenhuma. Se já estavam fazendo o curso de formação, estão aguardando
a conclusão da carteira de habilitação? Como é que fazem isso de forma
arbitrária prejudicando 30 homens, 30 candidatos, 30 maranhenses
que se dedicaram ao concurso da Polícia Militar? Então, vejam as
arbitrariedades no concurso na Polícia Militar. Mais uma vez estamos
em defesa desses concurseiros, dos que foram aprovados no concurso
não só da Polícia Militar, do DETRAN, da CAEMA, da Procuradoria,
de vários outros concursos e hoje estamos fazendo mais essa denúncia,
vamos averiguar, vamos apurar, manteremos amanhã uma reunião com
esses candidatos que foram eliminados ontem, são 30 candidatos que
foram eliminados porque não haviam apresentado ainda a carteira de
habilitação. Então denúncias que temos feito na tribuna desta Casa em
defesa da população do Estado do Maranhão, a exemplo da apreensão
de veículos com o IPVA atrasado, o Governador Flávio Dino continua
apreendendo veículo no interior do Estado, continua apreendendo
veículo do cidadão, do maranhense, do trabalhador, do pescador, do
trabalhador rural, que comprou sua moto com tanto sacrifício, com o
suor do seu trabalho e o Governador Flávio Dino toma a moto e o carro
do cidadão, sem dó e nem piedade. Ele baixou um decreto que
temporariamente não iria apreender os veículos, mas continua
apreendendo os veículos no interior do Estado, sem dó e nem piedade.
Temos um projeto de lei nº 099 que tramita nesta Casa, que proíbe a
apreensão de veículo, com o IPVA atrasado. Nós não estamos dizendo
que o maranhense tem que ser caloteiro, que ele não vai pagar suas
contas, que não vaie pagar seus impostos, não estamos dizendo isso.
Pelo contrário, parabenizamos todos os maranhenses que são
adimplentes, que já pagaram seus impostos, que já pagaram o IPVA,
mas estamos em defesa dos maranhenses que estão sendo prejudicados.
A Constituição é bem clara, no Art. 150 Inciso IV, é proibido, é vedada
à União, aos Estados e Municípios confiscar, tomar o bem do cidadão
e é isso que o Governador tem feito, tomado bem do cidadão, sem dó
e nem piedade, e o mais grave, sem o devido processo legal. Nós não
somos contra a blitz, tem que ter blitz, tem que ter blitz, mas não a
blitz com o único objetivo de tomar o bem do cidadão. Quando o
cidadão para na blitz, a primeira coisa que perguntam é sobre o
documento do carro, verificam se está atrasado e recolhem o bem do
cidadão, levam para o pátio da VIP Leilões. Então, o “Palácio dos
Leilões” continua tomando o bem do cidadão maranhense, e do
trabalhador maranhense que tem conquistado com tanto suor, e o
Governador sem dó e nem piedade tem feito essa maldade, é perverso,
o Governador do Estado do Maranhão é perverso, é malvado e tem
feito muita maldade com os mais pobres. Os mais pobres têm sofrido
nesse Governo Comunista, têm sofrido com o Governo Flávio Dino.
Um Governador que diminui os impostos para as grandes empresas a
exemplo do Mateus e tem quebrado pequenos comerciantes por todos
os lugares que andamos. Estamos em defesa, nesta Casa, do pequeno
comerciante, do pequeno empresário, daquele comerciante que quando
o Mateus chega lá em Pedreiras quebra todos os comerciantes. Se o
cidadão vai comprar uma sardinha em uma quitanda, em uma pequena
venda, em um pequeno comércio que custa R$ 2,00, o Mateus chegou
com isenção de impostos, com a diminuição de impostos, pagando
somente 2% e aí vende a R$ 1,80 a R$ 1,70. E aquele pequeno
empresário, aquele pequeno comerciante, daqueles que a mão do Estado
não tem protegido, que a mão do Estado com muita maldade e muita
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perversidade tem prejudicado. Estamos em defesa da população do
Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Senhor
Presidente, o nosso cordial bom dia. Senhores parlamentares, meus
irmãos policiais bombeiros militares. Fiquei preocupado no Pequeno
Expediente terminar e eu não conseguir falar. Senhores, no ano de 2012
tivemos o concurso, no Governo passado, da Polícia Militar e disseram
que os jovens não iriam entrar na Corporação porque havia vários...
fecharam as portas. Neste momento entra o Deputado Cabo Campos,
perdão, o Cabo Campos, porque eu ainda não era Deputado, apenas eu
estava à frente das Associações e conseguimos, por meio do Governador
Flávio Dino, duas convocações para que aqueles jovens pudessem
adentrar à Corporação. O primeiro passo foi no ato da nossa convenção,
aqui no SEBRAE, eu fazia parte do PP, de onde saímos eleitos dali e o
Governador me prometeu que ia convocar os excedentes e assim o fez.
Agora temos mais uma pauta com relação aos 130 que concluíram o
concurso, perdão, que não conseguiram concluir o concurso público, o
curso no CFAP, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. E
temos aqui três tópicos que eu gostaria de fazer, chamar a atenção do
Secretário Jefferson Portela, do nosso Comandante-Geral Luongo,
também do Governador Flávio Dino. Fomos procurados, eu e o Dr.
Augusto, para poder intermediar, haja vista que já somos um sucesso
nessa causa, porque conseguimos duas convocações. O primeiro passo
foi a mudança do edital durante o curso. Os colegas vieram aqui e
disseram que a regra do jogo mudou durante o campeonato, logo nós
queremos aqui que a regra continue a mesma, haja vista que os colegas
estão prejudicados com isso. O segundo ponto é a reprovação com a
nota 06. Entendam só, o SEFAP diz que a nota mínima, é 06, mas, o
edital, diz que a nota mínima é 07. Porém, quando é para punir o aluno,
é a regra do SEFAP,  mas quando é para dar nota é a nota do edital.
Logo os colegas, os 130, estão pedindo que a nota mínima do SEFAP
seja obedecida. E o terceiro ponto é que eles não tiveram o direito à
recuperação assim como os alunos do CFO de médicos. Senhores,
estão fazendo dois pesos e duas medidas. No CFO, os médicos tiveram
o direito à recuperação, mas os alunos do CFSD não tiveram. E mais,
em uma carga horária ‘x’ de, por exemplo, 1000 horas aula, eles não
tiveram essas 1000 aulas, tiveram apenas 500 horas aulas. Logo não
tiveram o poder de recuperar aquela nota. E eles vieram a cair no
fracasso tirando a nota 06, que já expliquei que pode, sim, ser a nota
mínima. Portanto, eu quero saudar aqui todos os 130 que estão nessa
luta por meio da grande mãe deles, que é a Irmã Miguelina, que esteve
aqui conosco, conversando com o Presidente, para que nós possamos
chegar a um denominador comum com relação a isso. E, para finalizar,
nós estamos no caminho certo. Já apresentamos essa causa ao próprio
Governador na convenção feita pelo partido dele aqui o PCdoB. Já
apresentamos essas causas na Procuradoria-Geral do Estado e também
ao Presidente da Assembleia Legislativa. Muito em breve vamos ter
uma audiência pública para tratar desse assunto e não tenho dúvidas
que, por meio da sensibilidade do Governador Flávio Dino, ele vai,
sim, chamar os 130,  porque muitos abandonaram seus cargos, suas
casas e até seus empregos para aceitarem o desafio e o sonho de serem
policiais militares. Para finalizar, Senhor Presidente, assim diz as
escrituras sagradas: “Muitos buscam favor do Governante, mas é do
Senhor que o homem recebe a justiça”, Provérbios 29:26. E, em
Provérbios 29:4, diz assim: “O rei que exerce a justiça dá estabilidade
ao país, mas o que gosta de subornos o leva a ruína”. Que Deus o
abençoe, Pastor Otoniel.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,

deputadas, imprensa, galeria, os que acompanham a transmissão   desta
sessão, eu venho com grande alegria destacar que, em poucos dias,
estará sendo inaugurada a escola de tempo integral de Imperatriz,
localizada na Vila Redenção, a Escola Tancredo Neves. E discorrer um
pouco sobre a trajetória, a luta, a esperança, a expectativa e a felicidade
de toda uma comunidade escolar por estar recebendo este grande
presente. Em 1999, eu dei aula nessa escola, nesse prédio, quando
ainda era escola Jonas Ribeiro. Um dos primeiros momentos da minha
profissão tive a satisfação de dar aula ali naquela escola, uma escola
situada em uma comunidade que precisa bastante. E que a luz da escola
sempre foi a esperança para enfrentar os riscos, a vulnerabilidade.
Mas o tempo passou e esta escola precisava oferecer mais, porque já
não conseguia atrair os alunos daquela grande comunidade, seja Vila
Lobão, Vila Redenção, os bairros adjacentes. A escola deixou de atrair
porque a infraestrutura estava mais do que sucateada. E ali, por muitos
anos, a comunidade escolar esperava uma reforma daquela escola. E o
tempo passou e ninguém olhava. E o governo Flávio Dino, por meio do
programa Escola Digna, foi avançando e como não dá para fazer tudo
de uma vez, eu lembro que eu mesmo destinei emendas para construção
e reforma de várias escolas da região. Cito a escola Amaral Raposo, a
qual destinei um milhão de reais, e hoje funciona lá no Parque Alvorada,
em Imperatriz, com 10 salas. Tirou o sofrimento de muitos estudantes
que tinham que andar quilômetros todos os dias para ter acesso ao
ensino médio. Eu lembro a escola Nova Vitória que destinei emenda de
quase 500 mil reais que foi reformada e como melhorou o ambiente. Eu
lembro o Ginásio Poliesportivo, que destinei emenda de 400 mil reais
que foi parte do valor da Escola Nascimento de Moraes. Esse Ginásio
Poliesportivo que já será inaugurado agora, um dos maiores ginásios de
Imperatriz. E sempre o diretor da escola, o gestor, professor Rios,
quando a gente anunciava algum investimento ele ficava assim sempre
perguntando: E quando é que vai ser a nossa? Uma Escola com um
prédio muito grande, são dois andares, uma área muito grande e, de
repente, se lutava, se esperava, mas, de repente, a necessidade de fazer
investimento ali que era muito grande não deu para sair no primeiro
momento. Quando o Governador Flávio Dino avançou para a
implantação das escolas em tempo integral iniciamos um diálogo com
a Secretaria Estadual de Educação, Secretário Felipe Camarão, com o
secretário Clayton Noleto, com a secretária-Adjunta, professora
Rosejane, e sempre mostrando uma necessidade daquela escola, porque
se o Governador Flávio Dino quisesse implantar uma escola de tempo
integral em um dos prédios que já tivessem prontos, o desafio não
seria muito grande, era só chegar e implantar o modelo com a devida
capacitação dos professores direcionando para esse modelo da Rede
Educa Mais, mas o Governador foi muito compreensivo em entender
a necessidade de não perdermos o momento para contemplarmos a
Escola Tancredo Neves, lá na Vila Redenção II, mas ela requeria um
investimento muito alto e, em nenhum momento, o Governo do Estado
se eximiu de fazê-lo, chamou para si a responsabilidade e falou: Nós
vamos reconstruir esta escola. Ela vai ficar linda. Ela vai ficar bela e ela
vai ser escola de tempo integral, escola em que o menino chega 07h30
e só sai no final da tarde, fazendo todas as refeições ali, tendo as
disciplinas curriculares e extracurriculares. O filho do povo, todo mundo
tendo oportunidade. E durante vários meses o Secretário Clayton
Noleto conduziu a reconstrução dessa escola. Faz gosto ir lá hoje.
Estive há poucas semanas fazendo uma vistoria lá, a escola está um
dos mais belos prédios do Estado do Maranhão. Um dos mais belos
prédios do Estado do Maranhão, um ambiente confortável, acolhedor,
está sendo agora climatizada. Lembro que desde o primeiro semestre já
funciona a escola de tempo integral, em um prédio que foi conseguido
nas proximidades do prédio oficial da Escola Tancredo Neves, mas
dentro de poucos dias o Governo do Estado estará inaugurando a nova
Escola Tancredo Neves. Nova, como é o novo sonho do nosso jovem.
Nova, como é nova a esperança desse jovem que acredita na educação.
Que vai trazer a empolgação desses meninos e meninas que já estão há
vários meses experimentando esse modelo da Escola de Tempo Integral
e têm aprovado. Como é satisfatório ver um ambiente sendo renovado,
como renovada é a esperança desses estudantes e tenho certeza que
todos quando forem ali adentrar na escola em poucos dias, eles vão
descobrir uma nova escola. E eles vão encontrar dentro de si uma nova
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motivação, porque esta é a escola digna. Eu parabenizo toda a
comunidade da Escola Tancredo Neves: professor Rios, professora
Dalvanir, todos os professores dali, os estudantes na pessoa do
estudante Jailson, que é do Grêmio Escolar, todos os servidores. Mas
parabenizo o Governador Flávio Dino por ter contemplado o sonho de
toda uma comunidade. Eu tenho certeza que esta reconstrução, este
modelo implantado foi para além da expectativa que todos, que viveram
esta escola por muitos anos, tinham. Como fez a diferença. Agora, os
alunos, os professores irão descobrir uma nova escola e tenho certeza
que vai dar ânimo, vai dar fé, vai dar motivação e a escola vai renovar
os ideais de todos e os alunos chegarão motivados para não terem o
ensino médio como um ponto de chegada, mas sim para terem o ensino
médio como um ponto de partida para as melhores oportunidades que
eles terão na vida, porque é aqui que começa a jornada. Parabéns a
todos que fizeram esse sonho se tornar realidade. Parabéns a toda
comunidade escolar, a nossa grande Imperatriz, a nossa grande região.
Parabéns à Educação.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, vamos apreciar
três PEC’s. Pediria atenção de todos para que possamos iniciar a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu queria a conferência de quórum, por gentileza, Senhor
Presidente,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Senhor Presidente,
estamos sem Diário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Está chegando o Diário, Deputada Nina. É porque nós vamos
começar a Ordem do dia 15 minutos mais cedo, mas já está chegando
já. Vamos apreciar a PEC 004, do dia 18, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, PV e PSD, em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, seria possível a inversão da pauta de maneira que
os vetos pudessem, então, já constar na ordem inicial?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre, nós vamos votar logo as PECs. Em
seguida, vamos apreciar o veto que V. Ex.ª solicitou.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - É
porque eu estou percebendo que existe um posicionamento contrário
de um bloco significativo na Casa, e isso poderá contribuir para o
esvaziamento da sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Creio que não. Eu acho que única PEC que tem alguma
divergência é esta PEC que vai ser apreciada agora. Peço aos deputados
que forem  favoráveis à PEC,  acionem  a partir  dos  seus  terminais  e
votem  Sim,  os  Senhores  Deputados que  forem contrários votem
Não.

O SENHOR  DEPUTADO EDILÁZIO JÚNI0R  -  Senhor
Presidente,  só uma  Questão de  Ordem,  eu  acho que  por  prudência
também, a  gente  não tem  o Diário,  não sei nem o que  eu  estou
votando, nem o que  vai ser  votado. Então, eu acho que é  prudente  a
gente  esperar o Diário  para  saber  o que está  acontecendo aqui na
Casa.

O  SENHOR  PRESIDENTE  DEPUTADO OTHELINO
NETO  - Deputado Edilázio, nós  estamos  votando a PEC.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR  - Senhor
Presidente,  a  gente  precisa  do Diário para  poder  votar.

O  SENHOR PRESIDENTE  DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu  não estou  desatendendo  o seu pedido, eu estou só
esclarecendo qual é  o conteúdo.

O  SENHOR DEPUTADO  EDILÁZIO  JÚNIOR  -  Mas  eu
acho  que  a  gente  precisa  do Diário, no  mínimo, para  que  nós
possamos até   colocar  em obstrução,  votar  a favor,  votar  contra, o
que  quer  que  seja. Sem o  Diário fica  complicado, Presidente.

O  SENHOR PRESIDENTE   DEPUTADO  OTHELINO
NETO – Vamos apreciar  a PEC,  os  Senhores  Deputados  que  forem
favoráveis   à  PEC   que   votem  Sim, os  que  forem  contrários  votam
Não  ou tem a opção da abstenção.

O  SENHOR  DEPUTADO   EDILÁZIO JÚNIOR  - Senhor
Presidente, é  que  eu pedi para  que o PV,  o PSD   estivessem em
obstrução  e  lá no painel  ainda  não encontra-  se  em obstrução.

O  SENHOR  PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  É porque os Deputados  resolveram  registrar a  presença,
Deputado Edilázio, por própria  iniciativa.

O  SENHOR   DEPUTADO  EDILÁZIO  JÚNIOR   -   Mas,
então, vamos ver  aqui o meu,  eu  estou lá  também.

O  SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO  -  Deputado  Edilázio,  nós já temos  quórum  para apreciar,  V.
Exa. pode   votar   contra   ou  se  abster.  A PEC  para ser  aprovada  tem
que ter    vinte e  cinco  votos   favoráveis.

O  SENHOR   DEPUTADO  EDILÁZIO JÚNIOR   -  Senhor
Presidente.

O  SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO  - Concedo a palavra ao  Deputado Edilázio.

O  SENHOR  DEPUTADO  EDILÁZIO  JÚNIOR  - Mas,  se
nós temos a  prerrogativa   e  podemos pedir  a  obstrução,  e  aqui eu
estou pedindo  que o  PV  e o PSD  estejam em obstrução,  quem  quiser
colocar  presença  colocaria, mas  sequer  foi  colocado em obstrução.

O  SENHOR PRESIDENTE   DEPUTADO  OTHELINO
NETO -  Foi ,   foi  colocado, eu pedi...

O  SENHOR  DEPUTADO   EDILÁZIO JÚNIOR   - Não,
não   foi...

O  SENHOR  PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO  - Deputado    Edilázio  V. Exa. há de concordar, independente
do pedido de obstrução, deu 25 e agora vamos apreciar. É preciso ter
25 votos, então a estratégia de obstrução basta que V. Ex.ª não só
individualmente, como conseguindo alguém vote contra ou se abstenha,
estará manifestada a sua posição. Senhores Deputados, alguém mais
gostaria de votar? Peço que encerre a votação. Só um instante, não
encerre ainda. O Deputado Edivaldo quer votar.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente Othelino, a Deputada Graça não está conseguindo usar
aqui.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputada Graça, agora registrou seu voto, Deputada Graça,
no monitor. Peço que encerre e libere o resultado da votação. Aprovada
a PEC com 29 votos favoráveis e uma abstenção. PEC 005, de autoria
do Poder Executivo, que dá nova redação ao parágrafo... Vou explicar,
Deputado Wellington. Dá nova redação ao Parágrafo 9º do art.19 da
Constituição do Estado do Maranhão com parecer favorável da CCJ.
Esta PEC proíbe nome de pessoas vivas em equipamentos públicos.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Se V.
Exa. não se opor, eu gostaria de pedir a V. Exa. que lesse o art. 1º, por
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Da PEC? Claro, Deputado Alexandre. Só explicando o histórico.
Esta PEC foi gerada a partir de uma provocação do Ministério Público
do Maranhão com o Tribunal de Contas, que apresentaram um
anteprojeto, uma sugestão ao Poder Executivo, que encaminhou esta
PEC. Ela dá nova redação ao parágrafo 9º do artigo 19 da Constituição
do Estado do Maranhão. Artigo 1º – O Parágrafo 9º do artigo 19 da
Constituição do Estado do Maranhão passa a vigorar com a seguinte
redação: É proibida a denominação de obras, logradouros públicos
com o nome de pessoas vivas. Ficou claro, Deputado Alexandre?
Enquanto os deputados e deputadas conversam internamente com
relação ao texto desta PEC, nós vamos apreciar a PEC número 003, de
autoria do Deputado Eduardo Braide. O Deputado está ausente. Como
o Deputado Braide não está presente vamos apreciar a PEC, de autoria
da Deputada Nina Melo, subscrita pela terça parte dos deputados,
cria o Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos, Órgãos e Partes
do Corpo Humano. Peço que libere o painel para a votação e os
deputados que forem favoráveis votem Sim e os deputados que forem
contrários votem Não.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Gostaria de
encaminhar a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª tem cinco minutos para encaminhar, pode encaminhar
da sua bancada ou da tribuna como desejar.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) - Encaminharei daqui, Presidente, inicialmente quero agradecer
a V. Ex.ª pela atenção dada a essa importante Emenda Constitucional,
da minha autoria, e que tenho certeza de que será de grande relevância
para a melhoria da saúde da nossa gente. Quero pedir a atenção dos
meus colegas deputados, deputadas, para que possamos juntos aprovar
esse dispositivo da Constituição Estadual que cria o Fundo de
Transplante de Órgãos e Tecidos em nosso Estado, os recursos para
esse Fundo virão: Inciso 1 - dotações orçamentárias próprias do Estado;
2 – doações, repasse, subvenção, contribuições ou quaisquer outras
transferências de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado do País ou exterior. Inciso III; verbas resultantes de convênios
e acordos com entidades públicas, municipais, estaduais, federais e
estrangeiras. Inciso IV, outras receitas a serem definidas na
regulamentação do referido fundo. Foram colocados quatro incisos que
citei, para que fique claro, e para que não haja modificação tributária,
algo que vem sido debatido nesta Casa e em todo o Maranhão. Esse

fundo, ele vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes crônicos do
nosso estado, principalmente renais crônicos que padecem em filas de
hemodiálise, cardíacos, hepatopatas, aumentando a sobremaneira a
expectativa de vida dessas pessoas. E, dessa maneira, eu peço atenção
dos meus colegas, para que possamos dar esse importante passo na
melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que libere o painel e os Deputados que forem favoráveis
votem Sim, e os contrários votem Não...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Tenho a convicção de que essa matéria será aprovada, por
unanimidade, eu não poderia deixar de elogiar o trabalho da Deputada
Nina Melo. Fiquei entristecido quando soube que ela não irá disputar,
quem disputará será o seu pai, o Deputado Arnaldo Melo, mas não
poderíamos deixar de destacar a sua atuação nesta Casa e sempre com
o viés, com as preocupações naquilo que faz a sua militância de vida,
que é a medicina. Eu faço questão de destacar porque não é fácil,
dentro do dispositivo de legislar no âmbito estadual, com todas as
limitações, que quase sempre as competências, a competência é da
União, e a Deputada Nina pesquisa bastante e traz dispositivos a
serem incrementados que podem melhorar bastante a Saúde Pública do
Estado do Maranhão. Eu tenho certeza que esta votação traz uma
simbologia muito forte da sua luta, do seu trabalho e que não será
esquecida, Deputada Nina. Parabenizo, V. Exa acompanha sempre, na
CCJ, as matérias de autoria de V. Exa. Procura quando tem alguma
questão que pode ser aprimorada a Senhora aprimora e hoje com certeza
está sendo votada uma matéria de grande relevância e que todos os
parlamentares aprovam, reconhecendo a sua luta, a sua sensibilidade.
Não poderia deixar de enaltecer seu trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Encerrada a votação. Libere o resultado. Aprovado por 31
votos, por unanimidade. Vamos apreciar a PEC. Essa PEC, Deputada
Nina vai a segundo turno. Vamos apreciar a PEC 005, de autoria do
Poder Executivo. Peço que libere o painel. Os deputados que forem
favoráveis votem SIM, os que forem contrários votem NÃO. Senhores
deputados, alguém mais gostaria de votar? Tem 25 votos. Peço que
encerrem a votação. Fica encerrada a votação, e liberem o resultado.
Aprovada a PEC com 25 votos favoráveis e uma abstenção. Vai à
promulgação. Agora, vamos apreciar a PEC proposta pela Deputado
Eduardo Braide. Peço que libere o painel para que possamos votar.
Sim: Aprova. Não: Rejeita. O painel está liberado, senhores deputados.
Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Enquanto
vai transcorrendo  a votação, só para agradecer o apoio que esta Casa
deu a esta  proposição,  desde o seu início, para que nós possamos
esclarecer, essa PEC prorroga o Fundo Estadual de Combate  ao Câncer,
por mais dez anos, a sua vigência seria  até o ano de 2020, nós iremos
prorrogar  agora até 2030,  uma vez que faz parte  dos Atos  de
Disposições Constitucionais  Transitórias  e, desde o início,  Senhor
Presidente, desde 2011, quando essa matéria  foi votada nesta Casa
nunca faltou  apoio a esta causa, todos os deputados, desde a sua
votação, em 2011,  quando nós incluímos  a ação do Fundo Estadual de
Combate ao Câncer  no PPA, quando nós incluímos  também os recursos
na LDO e na LOA  e agora a gente vê  o Fundo Estadual de Combate ao
Câncer cumprindo o seu papel, já que os primeiros meses de
arrecadação de janeiro até maio,  já foi publicado o Ato, serão destinado
ao Hospital Aldenora Bello para que uma série de serviços do hospital
não sejam suspensos. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos
os deputados estaduais desta Casa para que a gente possa ver prorrogado
o Fundo  Estadual de  Combate  ao Câncer  e levar  essas  ações  tão
importantes  a  todos os maranhenses.
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O SENHOR  PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO  - Pedir  aos Deputados  que  votem,  nós temos até  agora só 4
votos no painel,  nós  precisamos atingir 25.

O SENHOR  DEPUTADO RAFAEL  LEITOA  -  Senhor
Presidente.

O  SENHOR PRESIDENTE   DEPUTADO OTHELINO
NETO  - Deputado Rafael.

O  SENHOR DEPUTADO  RAFAEL LEITOA  -  Só pra
alertar os  colegas  do Bloco Unidos  pelo Maranhão pelo voto Sim e
que registre  o voto que  alguns  dos  colegas  ainda  não registraram.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Alguém mais gostaria de votar? Peço que encerre a votação e
libere o resultado. Encerrada a votação. Aprovada com 25 votos
favoráveis, por unanimidade dentre os presentes. Parabéns pela
iniciativa, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, só registrar que essa é uma iniciativa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e parabenizar a todos os Deputados
que, desde 2011, encamparam essa luta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já vai à promulgação. Vamos apreciar agora, Deputado
Alexandre, o veto que V. Exa. solicitou que incluíssemos na Ordem do
Dia. O Veto Parcial encaminhado pela Mensagem Governamental n.º
002/2016, referente ao Projeto de Lei Complementar n.º 008/2015, de
autoria do Deputado Alexandre Almeida, que dispõe sobre a criação
da Região Metropolitana do Leste do Estado do Maranhão e dá outras
providências. O Projeto de Lei, só para esclarecer a todos, ele foi
sancionado pelo Governador e foi feito um veto parcial. Então vamos
apreciar o veto agora. A votação do veto é nominal e os Deputado que
rejeitam... peço atenção de todos para que não votemos aquilo que não
desejamos, em especial ao Deputado Alexandre, que é o autor do Projeto
de Lei. O Deputados que votarem SIM, irão rejeitar o veto. Os
Deputados que votarem NÃO, irão... vou repetir.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(Questão de Ordem) – Presidente, deixa eu explicar então do que se
trata esse veto. Ano passado apresentei um Projeto de Lei para criar a
região do Leste Maranhense, para que a gente possa ter políticas
públicas integradas para o Leste Maranhense, assim como temos aqui
outras regiões definidas por lei. E dentro desse projeto de lei tem um
dispositivo, tem um artigo que prevê a criação de um Fundo de
Desenvolvimento para o Leste Maranhense. O Executivo, então, vetou
esse dispositivo, tão somente esse artigo. Então esse veto é exatamente
retirando do Projeto de Lei o dispositivo que previa a criação do Fundo
de Desenvolvimento do Leste Maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pelo que eu entendi aí, quero que os líderes se manifestem,
faremos um acordo em plenário votando “não”, ou seja, pela manutenção
do Projeto com o veto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A manutenção,
Senhor Presidente, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A manutenção
do veto é pelo voto “não” correto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Isso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - E o “sim”
derruba o veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Derruba o veto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Então eu
encaminho pelo voto “não”, pela manutenção do veto ao Projeto de
Lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - É esse o entendimento, Deputado Alexandre?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Eu
fiz o entendimento para deixar todo mundo muito à vontade em relação
a isso. Então apenas isso que posso registrar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Entendi. Então eu pediria que a orientação, Deputado Rafael,
repita a orientação por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A orientação
do Bloco Unidos pelo Maranhão é o voto “não”, pela manutenção do
veto do Governador ao artigo citado pelo Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Confirmando “não” mantém o veto, “sim” rejeita o veto. Peço
que liberem o painel e os deputados possam iniciar a votação.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, o Bloco Independente encaminha “sim”.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Independente, encaminha SIM.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
mais uma vez, repetindo, o Bloco Unidos pelo Maranhão voto NÃO.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Bloco de
Oposição SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para
esclarecer mais uma vez. Conforme entendimento feito inclusive pelo
autor e a Presidência da Mesa em colocar o projeto em votação, que
haveria a disposição do próprio autor pela manutenção do veto, nós
encaminhamos o NÃO pela manutenção do veto. Deputado resolveu
mudar de ideia, normal. Mas a gente continua com o mesmo
posicionamento da manutenção do veto, do artigo, do projeto de lei
que sanciona a região.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, apenas para...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Mais
uma vez, esclarecer. Ontem, eu conversei com V. Exa., e disse: Presidente,
eu não irei fazer força para os colegas Deputados derrubarem o veto.
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Assim estou me comportando, mas é impossível eu votar pela
manutenção do veto de um projeto de lei que eu fui o autor. Então, que
a gente não confunda o compromisso de eu não fazer força, esclarecendo
que eu então não fizesse nenhuma articulação, que eu não fosse à
tribuna, defender isso e isso, refletindo, o constrangimento para um
colega, foi esse o compromisso que eu fiz com V. Exa., deixar a casa
bem à vontade. Agora, eu votar contra um projeto que eu fui o autor,
seria uma incoerência de minha parte. Então, que fique bem claro, e eu
mais uma vez insisto, quero deixar os colegas Deputados muito à
vontade sobre os votos que irão dar sobre este veto. Por favor, não
vamos polemizar porque senão eu vou ter que subir à tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ficaram claras as posições do Deputado Alexandre e do
Deputado Rafael. Deputado Sérgio Frota, Deputado Josimar, V. Exas.,
gostariam e Deputado Antônio Pereira e Deputado Fábio Braga, V.
Exas. gostariam de votar ainda, porque eu vou encerrar a votação?
Peço que encerre a votação e libere o resultado. Mantido o veto, 15
votos Não, 8 votos Sim. 23 deputados presentes. Projeto de Lei Nº
160 de autoria do Deputado Cabo Campos, que institui o Dia Estadual
do Kitesurf e do Kitesurfista e dá outras providências. Em discussão,
em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado. Projeto de Lei 178, de autoria do Deputado Roberto Costa,
que altera o Código de Saúde do Estado do Maranhão adequando-o ao
Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei federal 13.431/2017. Em
discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Senhores deputados, peço a atenção de todos, em
particular do Deputado Max Barros, que é o autor, parecer 235/2018,
de autoria da CCJ, contrário ao Projeto de Lei  083/2018 de autoria do
Deputado Max Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade  de
transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal da Transparência,
do áudio e vídeo dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e
entidades  da administração pública direta e indireta do Estado do
Maranhão . O autor recorreu à Mesa Diretora da decisão da CCJ, por
meio do Requerimento n.º 351/2018, conforme o parágrafo 4º, do artigo
182, do Regimento Interno. Então Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, nós vamos apreciar o Parecer da CCJ. E aí para explicar a
forma de votação.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Senhor
Presidente, eu gostaria que fosse conferido o quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e façamos a conferência de quórum. Os
Deputados que assim desejarem, registrem as suas presenças. Dos que
desejaram registrar presença, até agora apenas 07 Deputados
registraram, porque em seguida eu vou encerrar a conferência de quórum.
O de dentro da pauta e os outros, fica o restante transferido para a
Ordem do Dia de amanhã. Requerimento à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 369, de autoria da Deputada Nina Melo (Lê). Como
vota o Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 372, de autoria da Deputada Andréa
Murad. A Deputada está ausente. Requerimento nº 373, de autoria do
Deputado Ricardo Rios (Lê). Deputada Nina, nós estamos apreciando
um requerimento de abono de falta do Deputado Ricardo Rios, como
V. Exª. vota?

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 377, de autoria do Deputado  Max
Barros. Requer, depois de ouvida a Mesa, que seja encaminhada
mensagem de pesar aos familiares do Dr. Alexandre Maluf Cavalcante,

em particular aos pais, a senhora Georgetti Maluf Cavalcante e Artur
Ramos Cavalcante, ao filho Roque Simoneque Maluf Cavalcante e
seus irmãos, Margareth Maluf Cavalcante, Percival Maluf Cavalcante
e Luís Maluf Cavalcante, desejando-lhes paz e conforto por ocasião
do seu falecimento, ocorrido em 05 de agosto do corrente. Como vota
o Deputado Ricardo Rios?  Deferido. Inclusão na sessão ordinária de
quarta-feira. Projeto de Lei de conversão nº 004/ 2018, referente à
Medida Provisória, além dos outros itens transferidos da sessão de
hoje.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos partidos ou blocos.
Bloco Parlamentar PV/PSD. Bloco Parlamentar democrático. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar de Oposição.
Bloco Parlamentar Independente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Octogésima Segunda Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
seis de agosto de dois mil e dezoito.

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

Macedo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio
Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação. Não houve oradores inscritos no tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente e também não houve matéria para
apreciação na Ordem do Dia. Na forma do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Resolução Legislativa nº 035/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda e os Requerimentos nºs: 371/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo; 372/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad; 373/
2018, de autoria do Deputado Ricardo Rios e 375/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 07 de agosto de 2018.
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Ata da Octogésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia doze de
julho de dois mil e dezoito.

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

Holanda.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Ana do Gás, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, César Pires, Fábio Braga, Fábio Macedo, Graça
Paz, Léo Cunha, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Valéria Macedo. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da
Sessão anterior. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Professor
Marco Aurélio destacou a implantação da primeira escola em tempo
integral de Imperatriz. O projeto foi implantado no Centro de Ensino
Tancredo Neves, no bairro Vila Redenção II. Em seguida, o Deputado
Júnior Verde relatou o diálogo que manteve com agentes de limpeza,
quando parou para uma conversa com um grupo que fazia a manutenção
das vias públicas na capital maranhense. Na oportunidade, ele ouviu
as reivindicações dos trabalhadores e identificou demandas relevantes
para a classe. Uma das reivindicações apresentadas diz respeito à
manutenção e criação de postos de trabalho. O Deputado Júnior Verde
afirmou que buscará, junto aos órgãos responsáveis, a garantia de que
os empregos sejam mantidos e novas vagas sejam abertas. Na Tribuna,
o Deputado Doutor Levi Pontes reafirmou sua pré-candidatura a
Deputado Estadual com o apoio de expressivas lideranças e do povo
maranhense. O Deputado Edilázio Júnior relatou a visita ao município
de Barra do Corda juntamente com Deputado Antônio Pereira para em
um momento festivo, anunciarem suas pré-candidaturas a Deputado
Federal e Deputado Estadual, respectivamente. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso discorreu sobre o concurso público da cidade de
Penalva e sobre a má gestão do prefeito Henrique Salgado na cidade de
Pindaré Mirim, e ainda sobre a demissão das zeladoras da cidade de
Grajaú.  Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente  declarou aberta a Ordem do Dia, oportunidade em que o
Deputado Júnior Verde solicitou verificação de quórum. Confirmada a
presença do número regimental de parlamentares necessários para
deliberação, o Presidente informou que as Propostas de Emenda
Constitucional nº 004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira;
005/2018 de autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide e 013/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo, foram transferidas para a próxima Sessão Ordinária em virtude
da ausência de quórum qualificado. Em segundo turno, tramitação
ordinária, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias, acatando substitutivo, foram aprovados e encaminhados à
redação final os Projetos de Lei nºs 080/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui no estado do Maranhão, o cartão
acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras providências;
193/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que “dispõe
sobre a obrigatoriedade de os mercados, supermercados, hipermercados
e estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único e específico,
produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes, intolerância
a lactose e doença celíaca” e 200/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, dispõe sobre o programa “de olho no vencimento”

a ser implementado por adesão em todo o comércio varejista do estado
do Maranhão, sendo encaminhados ao segundo turno de votação.
Também em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foram aprovados e
encaminhados a promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
046/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao senhor José
Jorge Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão; 003/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
que concede Título de Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de
Administração Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira; 016/2018,
de autoria da Mesa Diretora da Assembléia, que cria o Grupo de Estudo
da Constituição Estadual em comemoração aos seus 30 anos; 049/
2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao senhor Fernando José
Cunha Belfort, advogado e professor; 033/2018, de autoria da Deputada
Ana do Gás, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão –
PMMA, o Senhor Antônio Carvalho Portela Filho. Em seguida, foi
submetido à deliberação do Plenário o Requerimento nº 334/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando à Secretária de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) e ao
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão (IPREV) informações detalhadas acerca da real situação do
Fundo de Pensão e Aposentadoria (FEPA) do Estado do Maranhão. A
votação deste Requerimento foi encaminhada pelo autor e pelo
Deputado Wellington do Curso, que defenderam sua aprovação.
Contudo, a decisão da Mesa foi mantida e o Plenário rejeitou este
Requerimento, contra os votos dos Deputados Adriano Sarney,
Wellington do Curso, Max Barros, Nina Melo e Andréa Murad. Em
seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 342, 343 e 349/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando regime de
tramitação de urgência para os Projetos de Lei nº 059/2015, 064/2017
e 032/2015, todos de sua autoria bem como os Requerimentos nºs:
344, 345, 346 e 357/2018, todos de autoria do Deputado Júnior Verde,
para que sejam registrados nos Anais dessa Casa votos de congratulações
à população dos Municípios de Viana, Buriti Bravo, Carolina e Brejo,
pela passagem dos seus respectivos aniversários, registrando-se que o
Requerimento 345/2018 foi subscrito pela Deputada Nina Melo e o
Requerimento nº 357/2018 foi subscrito pelo Deputado Rafael Leitoa.
O Plenário aprovou ainda os Requerimentos nºs: 351/2018, de autoria
do Deputado Max Barros, para que seja submetido à deliberação do
Plenário, o Parecer nº 235/18, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº
083/18, de sua autoria; 354/2018, de autoria do Deputado Othelino
Neto, em anexo o Requerimento nº 355/18 de autoria do Deputado
Wellington do Curso (art. 141 do R.I), subscrito pelo Deputado Rafael
Leitoa, para que seja registrado nos anais da Assembleia Legislativa do
Maranhão, o feito histórico obtido pelo Sampaio Correa Futebol Clube,
conquistando brilhantemente a Copa Nordeste de Futebol, em evento
realizado na cidade de Salvador no dia 06 de julho do ano em curso;
356/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja
enviada mensagem de congratulação ao time de Imperatriz, na pessoa
do presidente Senhor Adauto Carvalho e de toda a torcida do Imperatriz,
parabenizando-os pela conquista de acesso a Série C do Campeonato
Brasileiro;  359/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 178/2018 de sua
autoria,  subscrito pelo Deputado Rafael Leitoa;  362/2018, de autoria
dos Deputados Othelino Neto e Josimar Maranhãozinho, subscrito
pelos Deputados Bira do Pindaré, Wellington do Curso e Vinícius
Louro, convocando uma Sessão Solene destinada a homenagear o
Sampaio Correia Futebol Clube pela conquista do título de Campeão
da Copa Nordeste; 363/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa
para que seja realizada uma Sessão Solene para a entrega do Título de
Cidadão Maranhense em conjunto com a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Senhor Murilo Andrade de Oliveira. Na sequência, a
Mesa deferiu os Requerimentos nºs:  364/2018, de autoria da Deputada
Andréa Murad, justificando a sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 15/06 a 05/07/18, conforme atestado médico
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e  365/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, para que seja
registrado nos anais desta Casa mensagem de pesar pelo falecimento
do Senhor Avelar Sampaio, ex-prefeito do município de Barra do Corda,
ocorrido no dia 10/05/18. Conforme acordo de lideranças, em regime
de urgência, com parecer favorável das competentes comissões, foram
aprovados em primeiro e segundo turnos e encaminhados a sanção
governamental os Projetos de Lei nºs: 032/2015, de autoria da Deputada
Nina Melo, que dispõe sobre a divulgação do Disk Denúncia Nacional
e dá outras providências; 058/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo, que inclui no Calendário Cívico o período estadual da “Festa
dos Pescadores” de Porto Rico; 094/2018, de mesma autoria, que institui
o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
no Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em regime de urgência, primeiro e
segundo turnos, foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto
de Resolução Legislativa nº 036/2015, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim, que concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor
Josemberg Aquino Barbosa. Os Projetos de Lei nºs: 160/2018, de autoria
do Deputado Cabo Campos; 126/2018, de autoria do Deputado Rigo
Teles; 178/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa bem como o
Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2018, de autoria do Deputado
Cabo Campos e o Requerimento nº 341/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária em
virtude da ausência dos respectivos autores. O Projeto de Lei nº 059/
2015, de autoria da Deputada Nina Melo, aguarda parecer da CCJC.
Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 366 e 367/2018, de
autoria do Deputado Edson Araújo. Nos termos do Artigo nº 35 da
Constituição Estadual e em conformidade com o Regimento Interno, o
Plenário aprovou a composição da Comissão de Representação Interna
que terá como finalidade atuar durante o recesso parlamentar, sendo a
referida comissão composta pelos Deputados: Doutor Levi Pontes,
Rafael Leitoa, Glalbert Cutrim, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de julho de 2018.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Edivaldo Holanda. -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca Primo - Segunda
Secretária, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM -
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÕNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO
CÉSAR PIRES

 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 163/2018 – INSTITUI o Sistema de

Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO

PROJETO DE LEI Nº 164/2018 – DISPÕE sobre a remessa
de comunicações registradas com entrega em mãos e mensagens de
correio eletrônico aos candidatos aprovados em concurso público e dá
outras providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 165/2018 – VEDA realização de despesa

pública em inaugurações de obras ou serviços públicos, sem que estas
estejam em condições de pleno funcionamento.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 167/2018 –DISCIPLINA a realização

de despesa pública com publicidade de atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos, no âmbito da administração direta e
indireta e dá outras providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
PROJETO DE LEI Nº 168/2018 – INSTITUI o Programa de

Apoio ao Desenvolvimento Aeroportuário do Estado do Maranhão
(AERO – MA) e dá outras providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 170/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Comunitária e Solidária das Famílias da Vila
Redenção e Adjacente – ACESF.

AUTORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado   GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 171/2018 – OBRIGA os

estabelecimentos públicos e privados a inserir nas placas de atendimento
prioritário o símbolo mundial do autismo.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado   GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 172/2018 – DISPÕE sobre a destinação

dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública  Direta ou Indireta do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 173/2018 – DISPÕE sobre a reserva

de vaga de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar nas empresas prestadoras de serviços junto ao Governo   do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 174/2018 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de disponibilização de exemplares do Estatuto da
Criança e do Adolescente nas escolas públicas e privadas  no  Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 179/2018 – INSTITUI a isenção do

pagamento de passagem no transporte intermunicipal de passageiros
portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras proviências.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 276/2018 –  (MENS. GOV. Nº

041/2018) - ALTERA a Lei n 10.684, de 19 setembro de 2017, que
AUTORIZA o Estado do Maranhão a celebrar acordos em precatórios
judiciais relativos a seus débtos e créditos, nos termos do § 1º do art.
102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  ROGÉRIO CAFETEIRA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 277/2018 –  (MENS. GOV. Nº

042/2018) – CRIA o Intituto de Assistência dos Servidores Públicos
do Estado do Maranhão-IASP/MA e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 278/2018 –  (MENS. GOV. Nº

043/2018) – DISPÕE sobre a compensação de precatórios vencidos
do Estado do Maranhão, suas Autarquias e Fundações, com débitos de
natureza tributária ou de outra natureza, inscritos em dívida ativa,
ajuizados ou não, conforme disposto no art. 105 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 279/2018 –  (MENS. GOV. Nº

044/2018) - ALTERA a Lei n 10.678, de 13 setembro de 2017, que
DISPÕE sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no
âmbito da Administração Penitenciária Estadual, nos termos do inciso
IX do art. 19 Constituição Estadual.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 280/2018 –  (MENS. GOV. Nº

046/2018) – DISPÕE sobre a criação e transformação de organizações
policiais militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 281/2018 –  (MENS. GOV. Nº

047/2018) – DISPÕE sobre a criação e transformação de Unidades de
Bombeiro Militar na estrutura do Corpo de Bombeiro Militar do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 051/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao  PROJETO DE LEI Nº 266/2017, que DISPÕE sobre o embarque e
desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Público da
Região Metropolitana da Grande São Luís, fora da parada  seletiva, e
dá outras providências, de iniciativa do Deputado JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO .

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 052/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao  PROJETO DE LEI Nº 026/2017, que DISPÕE sobre a implantação
de medidas de informação e proteção àgestante e parturiente contra a
desumanidade obstétrica  no Estado do Maranhção, de iniciativa do
Deputado WELLINGTON DO CURSO .

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053/2018

– CONCEDE a Medalha “Manoel Bequimão” ao Senhor SEBASTIÃO
ALBUQUERQUE UCHOA NETO.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/2018

– CONCEDE a Medalha do Mério Legislativo  “Manoel Bequimão”
ao Senhor OSMIR DE CÁSSIA SAMPAIO.

AUTORIA: Deputado OTHELINO  NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/2018

– ACRESCENTA dispositivos à Resolução Legislativa nº 750?2014,
que REGULAMENTA o art. 139 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Maranhão (Medalha Manuel Beckman).

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MOÇÃO 007/2018 – APLAUSOS, dirigida ao Senhor

EDILSON BALDEZ DAS NEVES, Presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA e ao Senhor MARCO
MOURA – Superintendente Regional do Serviço Social da Indútria –
SESI.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,

em  07 Agosto  de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 003/2018, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 077/2018

Dá nova redação ao art. 51, dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual.

Art. 1º  O caput do art. 51, dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão,
acrescentado pela Emenda à Constituição nº 63, de 14/12/2011, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51 É instituído, para vigorar até o ano de 2030, no
âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo Estadual de
Combate ao Câncer, a ser regulado por Lei Complementar,
com objetivo de garantir maior qualidade de vida e de saúde
pública a todos os maranhenses portadores de câncer, cujos
recursos serão exclusivamente aplicados em ações
destinadas ao tratamento adequado da doença.”

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de agosto de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE - Segundo
Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 004/2018, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 078/2018

Altera o artigo 15, da Constituição do Estado do
Maranhão, reduzindo para 03 (três) meses do
término do mandato do Governador a vedação
para a alienação e cessão de bens integrantes do
patrimônio estadual e dá outras providências.

Art. 1º  O art.15, da Constituição do Estado do Maranhão,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.15 É vedada, a qualquer título, a alienação ou cessão
de bens pertencentes ao patrimônio estadual nos últimos 03
(três) meses de mandato do Governador do Estado.”

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  08 de agosto de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 005/2018, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 079/2018

Dá nova redação ao § 9º, do Art.19, da Constituição
do Estado do Maranhão.

Art. 1º  O § 9º, do art.19, da Constituição do Estado do
Maranhão, passa a  vigorar com a seguinte redação:

“Art.19........................................................................................................................
 (...)
§ 9º É proibida a denominação de obras e logradouros
públicos com nome de pessoas vivas.”

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  08 de agosto de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 691/2018, de 08 de agosto de 2018, exonerando SERGIO
HENRIQUE SANTOS DOS PASSOS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
agosto do ano em curso.

Nº 679/2018, de 07 de agosto de 2018, exonerando MANOEL
BERNARDINO LOPES DE SOUSA VIANA NETO, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 680/2018, de 07 de agosto de 2018, nomeando
PITAGORAS BRITO VIEIRA DE MENEZES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 682/2018, de 08 de agosto de 2018, exonerando ELY DE
CASSIA DA SILVA COELHO GALVÃO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 690/2018, de 08 de agosto de 2018, exonerando ELLEN
ADRIENNE SERRA NUNES DOS SANTOS, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
agosto do ano em curso.

Nº 678/2018, de 07 de agosto de 2018, nomeando VITÓRIA
MILHOMEM MELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2
de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
agosto do ano em curso.

Nº 684/2018, de 08 de agosto de 2018, exonerando
WANDECYA RYANE AGUIAR MACEDO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 692/2018, de 08 de agosto de 2018, nomeando
GERALDINO BARBOSA ALVES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
agosto do ano em curso.

Nº 686/2018, de 08 de agosto de 2018, exonerando JESSICA
BARROS DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir da presente data.

Nº 688/2018, de 08 de agosto de 2018, exonerando
KRISTIANO SIMAS COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir da presente data.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 655/2018

   A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 3375/
2018-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º DESINCORPORAR a licença prêmio não gozada pela

servidora CONCEIÇÃO DE MARIA CORDEIRO SENA, Assistente
Legislativo Administrativo, matrícula nº 367425, referente aos
quinquênios 1984/1989 e 1989/1994, autorizada pela Portaria nº 60/97
de 26.02.1997.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 02 de agosto

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 243/2018

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 275, de 18 de maio de 2018, que
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais
estaduais, disciplina o procedimento de chamamento e seleção públicos
e dá outras providências.

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.

A proposição em análise visa a necessidade de concretizar a
objetividade, transparência e imparcialidade nas contratações públicas.

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
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Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

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

A Constituição Federal em vários artigos faculta a parceria
com instituições privada com objetivo de melhorar a prestação de
serviços nos setores onde o poder público não atua com exclusividade,
vejamos:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência
social serão realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a
coordenação e a execução dos respectivos programas às
esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social;
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial,  tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

No âmbito federal a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 prevê
a qualificação das organizações sociais e a presente Medida Provisória
está readequando regulamentação a nível estadual.

Sendo assim, no presente caso, cumpre a reserva de iniciativa
e no tocante à matéria não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade.

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.



QUARTA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o

Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

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

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

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

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

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida,
inviabilizando assim a análise neste ponto.

Do Mérito.
No mérito não vislumbramos nenhuma ilegalidade da Medida

Provisória, estando adequando ao ordenamento jurídico estadual e
federal, sendo conveniente, oportuno e estando presente o interesse
público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

Por fim, objetivando aprimorar o texto da presente Medida
Provisória, e em observância à técnica legislativa, verificamos que a
Medida Provisória, sob análise, necessita de algumas alterações, o que
sugerimos, portanto, a sua adequação, na forma de Projeto de Lei de
Conversão, anexo a este Parecer, que incorpora as seguintes
modificações:

“Art. 1º A qualificação de pessoas jurídicas de direito privado
como organizações sociais dar-se-á por meio de Decreto
do Chefe do Executivo ou por Portaria de Secretário de
Estado, mediante delegação.
Art. 2º Ao requerer a qualificação como organização social,
além de outros requisitos previstos em regulamento próprio,
as entidades privadas referidas no art.1º deverão:
(...)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, por Decreto,
ampliar as áreas previstas no inciso I deste artigo.
Art.9º.
 (...)

§2º Para garantir a continuidade dos serviços e não sendo
viável reassumir a execução direta do projeto, da atividade
e/ou do serviço, poderá ser celebrado contrato de gestão
emergencial, até que se conclua o procedimento de
chamamento público.
Art. 10. O Secretário de Estado ou o dirigente de entidade
da Administração indireta da área do serviço objeto de
contrato de gestão poderá, mediante decisão fundamentada,
excepcionar a exigência prevista no art. 4º desta Medida
Provisória, nas seguintes situações:”

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

Provisória nº. 275/2018, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do Projeto de Lei de Conversão, conforme acima
sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 275/2018, nos termos
do voto do Relator.

É o parecer.
        SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 005/2018

Dispõe sobre a qualificação de entidades como
organizações sociais estaduais, disciplina o
procedimento de chamamento e seleção públicos e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I
Da Qualificação

Art. 1º A qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado como organizações sociais dar-se-á por meio de decreto
do Chefe do Executivo ou por portaria de Secretaria de Estado,
mediante delegação.

§1º O Poder Público Estadual estimulará a qualificação como
organização social do maior número possível de entidades de direito
privado, com a finalidade de, por meio da constituição de banco
cadastral, proporcionar, por ocasião da celebração de ajustes de
colaboração, maior concorrência entre os interessados e garantir que a
melhor escolha seja feita pela Administração Pública Estadual.

§2º A qualquer tempo, as entidades interessadas em se
qualificarem como organizações sociais poderão pleitear a expedição
do respectivo título, mediante requerimento ao Secretário de Estado
ou dirigente máximo do órgão interessado.

§3º No procedimento de que trata o § 2º deste artigo, o órgão ou
a entidade da área correspondente deverá manifestar-se, de maneira
concisa e objetiva, acerca da capacidade técnica da entidade na área em
que se pretende qualificar como organização social.

§4º Na análise da capacidade técnica a que se refere o §3º deste
artigo, o órgão ou a entidade correspondente deverá levar em
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consideração, dentre outros fatores, a específica qualificação
profissional do corpo técnico e diretivo da entidade.

Art. 2º Ao requerer a qualificação como organização social,
além de outros requisitos previstos em regulamento próprio, as
entidades privadas referidas no art. 1º deverão:

I - atuar essencialmente nas áreas de:
a) assistência social;
b) cultura;
c) educação;
d) desenvolvimento tecnológico;
e) gestão de atendimento ao público;
f) gestão de serviços sociais e auxiliares em unidades prisionais;
g) medidas socioeducativas;
h) pesquisa científica;
i) proteção e preservação do meio ambiente;
j) saúde;
k) educação profissional e tecnológica;
l) esporte e lazer;
m) assistência técnica e extensão rural;
II - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo

sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área

de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de

investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades;

c) previsão expressa de que a entidade possui, como órgãos de
deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma
diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas
nesta Lei;

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da
comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do

Estado, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato
de gestão;

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio
líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe forem destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, exclusivamente quanto aos
advindos do contrato de gestão com o Poder Público estadual, em caso
de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização
social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou
ao patrimônio do Estado;

III - não ser qualificada, pelo Estado do Maranhão, como
organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, por decreto,
ampliar as áreas previstas no inciso I deste artigo.

Seção II
Da Seleção da Organização Social e do Contrato de Gestão

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de
gestão o ajuste de natureza colaborativa celebrado pelo Poder Público
com entidade qualificada como organização social, com vistas à
formação de parceira entre as partes para fomento e execução das
atividades constantes das alíneas do inciso I do art. 2º desta Lei.

Art. 4º A celebração de contrato de gestão com organizações
sociais será precedida de chamamento público, para que todas as
interessadas em firmar ajuste com o Poder Público possam se
apresentar ao procedimento de seleção de que trata o art. 5º desta Lei.

Art. 5º O procedimento de seleção de organizações sociais
para efeito de ajuste com o Poder Público far-se-á com observância das
seguintes etapas:

I - publicação de edital, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias para apresentação de propostas;

II - recebimento e julgamento das propostas de trabalho;
III – homologação.
§ 1º Os atos previstos nos incisos I a III deste artigo constituem

atribuição do Secretário de Estado ou do dirigente da entidade da
respectiva área objeto de fomento público por meio da celebração de
contrato de gestão, incumbindo-lhe, ainda, instituir comissão formada
por, no mínimo, 3 (três) membros, com a finalidade de proceder ao
recebimento e julgamento das propostas.

§ 2º A publicação referida no inciso I deste artigo dar-se-á por
meio de avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão e
em jornal de grande circulação da Capital do Estado, além de
disponibilização do edital em sítio eletrônico oficial.

Art. 6º O edital de seleção conterá:
I - descrição detalhada da atividade a ser executada e dos bens,

recursos e equipamentos a serem destinados ao fim pretendido;
II - critérios objetivos para a seleção da proposta que, em

termos de gestão, eficiência operacional e técnica do serviço público a
ser prestado, melhor atenda aos interesses perseguidos pela
Administração Pública;

III - exigências relativas à comprovação da regularidade jurídica
e fiscal, da boa condição econômico-financeira, da qualificação técnica
e da capacidade operacional da entidade para a gestão da atividade;

IV - prazo para apresentação da proposta de trabalho,
observado o lapso temporal mínimo estabelecido pelo inciso I do art.
5º desta Lei.

Art. 7º A proposta de trabalho apresentada pela organização
social, com especificação do respectivo programa, conterá os meios e
recursos orçamentários necessários à prestação dos serviços a serem
transferidos, devendo ser acompanhada, ainda, de:

I - plano definidor das metas operacionais indicativas de
melhoria da eficiência e qualidade do serviço do ponto de vista
econômico, operacional e administrativo, e os respectivos prazos de
execução;

II - documentos comprobatórios da regularidade jurídico-fiscal,
econômica e financeira;

III - documentos demonstrativos de experiência técnica.
§ 1º A comprovação da regularidade econômica e financeira far-

se-á por meio da apresentação de índices contábeis usualmente aceitos,
subscritos por profissional legalmente habilitado.

§ 2º O cumprimento da exigência de que trata o inciso III deste
artigo limitar-se-á à demonstração, pela entidade, da sua experiência
gerencial, bem como a capacidade técnica de seu corpo diretivo, podendo
o edital estabelecer, conforme recomendem o interesse público e a
natureza dos serviços a serem transferidos, comprovação de tempo
mínimo de existência da entidade.

§ 3º Na hipótese de o edital não conter a exigência de tempo
mínimo a que se refere parágrafo anterior, as entidades com menos de
1 (um) ano de funcionamento comprovarão experiência gerencial através
da qualificação de seu corpo técnico e diretivo.

§4º A organização social que, com base no § 3º deste artigo,
celebrar contrato de gestão com o Poder Público deverá, durante a
vigência do ajuste, preservar em seus quadros a referida qualificação
do pessoal técnico e diretivo, sob pena de sua desqualificação.

§5º Na hipótese de uma única organização social, por ocasião
do chamamento público regularmente instaurado, manifestar interesse
na celebração de contrato de gestão, poderá o Poder Público com ela
celebrar o respectivo ajuste, desde que atendidas as exigências relativas
à habilitação e proposta de trabalho e financeira.

Art. 8º São critérios para a seleção e o julgamento das propostas:
I - o mérito intrínseco e a adequação ao edital do projeto e/ou

programa de trabalho apresentado;
II - a capacidade técnica e operacional da entidade;
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III - a adequação entre os meios propostos, os seus custos, os

cronogramas e os resultados pretendidos;
IV - a confiabilidade dos indicadores, as fórmulas e os

parâmetros definidores da qualidade do serviço;
V - a regularidade jurídica e fiscal da entidade.
Parágrafo único. Observados os princípios da Administração

Pública, é inaceitável como critério de seleção, de pontuação ou de
desqualificação o local de domicílio da organização social ou a exigência
de experiência de trabalho por ela executado no local de domicílio do
órgão estatal contratante.

Art. 9º Nos casos de reiterado descumprimento contratual,
quando assim exigir a gravidade dos fatos e o interesse público, e
diante de risco iminente, poderá a Administração Pública, dentre outras
providências, determinar a suspensão cautelar do contrato pelo prazo
de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

§1º Após a suspensão cautelar será determinada a notificação
da organização social, visando à ciência e manifestação em 5 (cinco)
dias, bem como a retenção do acervo patrimonial e recursos financeiros
disponibilizados para execução contratual durante o período em que
perdurar a suspensão.

§2º Para garantir a continuidade dos serviços e não sendo
viável reassumir a execução direta do projeto, da atividade e/ou
do serviço, poderá ser celebrado contrato de gestão emergencial,
até que se conclua o procedimento de chamamento público.

Art. 10. O Secretário de Estado ou o dirigente de entidade
da Administração Indireta da área do serviço objeto de contrato
de gestão poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar
a exigência prevista no art. 4º desta Lei, nas seguintes situações:

I - nos casos em que, por inadimplemento do parceiro privado,
com ou sem desqualificação da organização social, houver rescisão do
contrato de gestão, para o que poderá o Poder Público, para garantia da
continuidade, em não sendo viável reassumir a execução direta do
projeto, da atividade e/ou do serviço, celebrar contrato de gestão
emergencial com outra organização social, igualmente qualificada no
âmbito do Estado, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contado da outorga do ajuste, vedada a
sua prorrogação, e desde que a entidade adote formalmente como sua a
proposta de trabalho objeto do ajuste rescindido;

II - nos casos em que o projeto, a atividade ou o serviço objeto
do contrato de gestão já tenha sido realizado adequadamente mediante
contrato de gestão com a mesma entidade, a ser contratada, há pelo
menos 3 (três) anos, e cujas prestações de contas não tenham sido
rejeitadas;

III - quando, em procedimento de seleção regularmente
instaurado, nenhuma organização social restar habilitada à apresentação
de propostas de trabalho.

Parágrafo único. Durante o prazo de que trata o inciso I deste
artigo, deverá o Poder Público, em não pretendendo reassumir a execução
direta do projeto, da atividade e/ou do serviço, adotar providências
para a realização de novo chamamento público para a celebração de
contrato de gestão.

Art. 11. A qualificação como organização social da entidade
interessada é, em qualquer caso, condição indispensável para a
participação no procedimento de seleção.

Art. 12. No caso de desfazimento do contrato de gestão em
face do descumprimento contratual, inadimplemento ou prática de
irregularidade pela Organização Social, o Estado poderá reter os valores
referentes aos custos para a administração da unidade de saúde, a
contar da data da suspensão da execução do contrato de gestão.

§ 1º Dentre os valores que poderão ser retidos estão
compreendidos aqueles referentes às indenizações decorrentes das
rescisões trabalhistas que vierem a ser realizadas, inclusive as relativas
à estabilidade provisória, além de tributos, encargos sociais e multas.

§ 2º Em razão da natureza dos serviços prestados e tendo em
vista a impossibilidade de interrupção, a sucessão de uma organização
social por outra transferirá à sucessora os vínculos empregatícios
decorrentes do contrato de gestão anterior.

§3º No caso de desfazimento do contrato de gestão pelo Estado,
em hipóteses diferentes das previstas no caput do presente artigo,
este deverá transferir à organização social os valores referentes às
indenizações decorrentes das rescisões trabalhistas que por essa razão
vierem a ser realizadas, sendo de responsabilidade da organização social
o pagamento de todas as verbas trabalhistas.

§4º A responsabilização de dirigentes da organização social
sucedida por má gestão decorrente de inadimplemento ou não do
contrato rescindido dar-se-á mediante o devido processo legal,
observados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O contrato de gestão, que terá por base minuta-padrão,
deverá discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações do
Poder Público e da organização social, sem prejuízo de outras
especificidades e cláusulas técnicas, a cargo do órgão ou da entidade
correspondente à atividade fomentada.

§1º Fica limitada a 3% (três por cento) do repasse mensal feito
pelo Poder Público à organização social a realização de despesas
administrativas, tais como pagamento de diárias, passagens aéreas,
serviço de telefonia e internet móvel, hospedagem, aluguel de veículos
e outras, bem como contratação de serviços de consultoria, devendo
ainda ser atendidos os seguintes requisitos:

I - vinculação direta à execução do objeto do contrato de gestão;
II – caráter temporário da despesa;
III – previsão expressa em programa de trabalho e no contrato

de gestão, com a respectiva estimativa de gastos;
IV – não se configurar a despesa como taxa de administração,

compreendendo-se como tal aquela que possui caráter remuneratório,
cujo pagamento é vedado.

Art. 14. Fica autorizado o reembolso, por meio de rateio, das
despesas administrativas eventualmente realizadas pela organização
social, nas hipóteses em que esta se serve da estrutura de sua unidade
de representação, desde que os dispêndios sejam comprovadamente
vinculados à execução do objeto do contrato de gestão e tenham sido
previamente autorizados pelo órgão ou pela entidade supervisora do
contrato de gestão.

§1º Ficam sujeitos ao limite de 3% (três por cento) de que trata
o § 1º do art. 12 desta Lei, em conjunto com as despesas ali previstas,
os dispêndios administrativos que, na forma do caput deste artigo, são
passíveis de rateio.

§2º Os critérios para o rateio a que alude o caput deste artigo
serão disciplinados por ato do titular do órgão ou da entidade
supervisora do contrato de gestão, sendo vedada a delegação de tal
atribuição.

Art. 15. Na elaboração do Contrato de Gestão devem ser
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, economicidade e, também, os seguintes
preceitos:

I - especificação do programa de trabalho proposto pela
organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os
respectivos prazos de execução, bem como a previsão expressa dos
critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício
de suas funções, sendo vedada a remuneração de empregados e diretores,
estatutários ou não, por meio de interposta pessoa jurídica.

Art. 16. Durante o vínculo do contrato de gestão, são permitidas
alterações quantitativas e qualitativas, celebradas por meio de aditivos
ao ajuste, desde que as modificações não desnaturem seu objeto.

§1º Por alterações quantitativas entendem-se aquelas relativas
à vigência do contrato de gestão, bem como as referentes ao programa
de trabalho da entidade, em especial no que diz respeito a maior ou
menor oferta de prestações materialmente fruíveis aos usuários de
serviços sociais.

§2º Por alterações qualitativas entendem-se as referentes ao
atingimento de metas e objetivos.
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Art. 17. Fica vedada a celebração de contrato de gestão com

organização social que:
I - esteja omissa no dever de prestar contas do contrato de

gestão, seja qual for a sua natureza, anteriormente celebrado com ente
da Administração de qualquer esfera da Federação;

II - tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública
Estadual nos últimos 5 (cinco) anos;

III - tenha tido as contas de contratos de gestão julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, nos últimos 8 (oito) anos;

IV - tenha entre seus dirigentes, em diretoria estatutária ou
não, ou como membro do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, pessoa:

a) cujas contas relativas à aplicação de recursos públicos tenham
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exercício de cargo de provimento em comissão, enquanto durar a
inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, ainda que
não transitada em julgado a decisão condenatória e, em isso havendo,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992;

d) que tenha sido responsabilizada ou condenada pela prática
de infração penal, civil ou administrativa nas situações que, descritas
pela legislação eleitoral, configurem hipóteses de inelegibilidade.

Art. 18. Nos ajustes onerosos ou não, celebrados pelas
organizações sociais com terceiros, fica vedado o estabelecimento de
avença com pessoas jurídicas ou instituições das quais façam parte os
seus dirigentes ou associados.

Art. 19. Os bens móveis e imóveis adquiridos pela organização
social, utilizando-se de recursos provenientes da celebração de contrato
de gestão, destinar-se-ão, exclusivamente, à sua execução, devendo a
respectiva titularidade ser transferida de imediato ao Estado.

§1º Poderá o Poder Público, conforme recomende o interesse
público, mediante ato fundamentado do Secretário de Estado ou do
dirigente da entidade da área a fim realizar repasse de recursos à
organização social, a título de investimento, no início ou durante a
execução do contrato de gestão, para ampliação de estruturas físicas já
existentes e aquisição de bens móveis complementares de qualquer
natureza que se fizerem necessários à prestação dos serviços públicos.

§2º A aquisição de bens imóveis, a ser realizada durante a
execução do contrato de gestão, com recursos dele provenientes, será
precedida de autorização do titular do órgão ou da entidade estatal
parceira, atendida a parte final do que dispõe o caput deste artigo.

§3º Em relação à substituição dos bens móveis adquiridos
diretamente pela organização social, fica garantida a esta a utilização
de procedimento próprio e simplificado para a realização de alienações,
com controle patrimonial direto pela Secretaria de Estado ou entidade
da área correspondente.

Art. 20. A execução do Contrato de Gestão celebrado por
organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora
da área de atuação correspondente à atividade fomentada.

§1º O parceiro privado apresentará ao órgão ou à entidade do
Poder Público supervisora signatária do ajuste, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo
comparativo específico das metas propostas com os resultados
alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao
exercício financeiro e, ainda, a cada 6 (seis) meses, certidões negativas
de débitos perante a Fazenda estadual, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
bem como a relação das demandas em que figure como réu, além de
decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis e os valores das
respectivas condenações.

§2º Os valores repassados pelo parceiro público e o
cumprimento das metas pelo parceiro privado serão, em periodicidade

a ser definida no contrato de gestão e não superior a 6 (seis) meses,
contrastados para certificação de sua efetiva correspondência.

§3º Os resultados atingidos com a execução do Contrato de
Gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de
avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada
qualificação.

Art. 21. Havendo indícios fundados de malversação de bens
ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização, quando
assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, representarão
à Secretaria de Transparência e Controle e à Procuradoria-Geral do
Estado, para adoção das medidas cabíveis.

Art. 22. Deve a organização social parceira realizar imediata
comunicação ao órgão ou à entidade supervisora e à Procuradoria-
Geral do Estado acerca das demandas judiciais em que figure como
parte, com encaminhamento a este último órgão das informações, dos
dados e documentos requisitados para a defesa dos interesses do Estado
do Maranhão, em juízo ou fora dele, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e criminal daquele que deixar de fazê-lo.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 23. As entidades qualificadas como organizações sociais
são declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública,
para todos os efeitos legais.

Art. 24. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos
orçamentários necessários ao cumprimento do Contrato de Gestão.

§1º São assegurados às organizações sociais os créditos
constantes do orçamento e as respectivas liberações financeiras, de
acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.

§2º Deverá a organização social manter e movimentar os recursos
transferidos pelo Estado em conta bancária específica.

§3º Nas situações em que o contrato de gestão consignar fontes
distintas de recursos orçamentários e seu objeto especificar a execução
de diversos programas governamentais, com exigências próprias de
prestação de contas, fica autorizada a manutenção e movimentação
dos recursos pela organização social em mais de 1 (uma) conta bancária,
sempre com anuência prévia do órgão supervisor e previsão expressa
no respectivo contrato de gestão.

§4º Nos casos em que houver mais de 1 (um) contrato de
gestão celebrado pelo Estado com a mesma organização social, esta
deverá possuir conta bancária individualizada para cada um dos ajustes,
observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

§5º Relativamente aos recursos financeiros passados à
Organização Social para desenvolvimento dos serviços de interesse
público, não subsistirá sigilo bancário oponível à Administração Pública.

Art. 25. O Estado poderá permitir às organizações sociais o
uso de bens, instalações e equipamentos públicos necessários à execução
da atividade objeto de transferência, mediante cláusula expressa do
contrato de gestão.

Art. 26. É facultada ao Poder Executivo a cessão de servidor às
organizações sociais, com ônus para a origem.

§1º O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor,
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos
legais, inclusive promoção por antiguidade e aposentadoria, está
vinculada, quando for o caso, ao desconto previdenciário próprio dos
servidores públicos do Estado.

§2º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a
ser paga pela organização social.

§4º Durante o período da disposição, o servidor público
observará as normas internas da organização social, cujas diretrizes
serão consignadas no contrato de gestão.

§5º Caso o servidor público cedido à organização social não se
adapte às suas normas internas ou não esteja exercendo as suas atividades
em conformidade com elas, poderá ser devolvido ao seu órgão ou
entidade de origem, com a devida motivação.
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Seção VI
Da Desqualificação

Art. 27. Constituem motivos para a desqualificação da entidade
a inobservância de qualquer dispositivo desta Lei, o exercício de
atividades não relacionadas às previstas nas alíneas do inciso I do art.
2º, bem como o inadimplemento do contrato de gestão celebrado com
o Poder Público.

§1º A desqualificação dar-se-á por meio de ato do Poder
Executivo.

§2º A desqualificação será precedida de processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da
organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos
decorrentes de sua ação ou omissão, sem prejuízo das sanções previstas
no Contrato de Gestão.

§3º A desqualificação implicará reversão dos bens cujo uso
tenha sido permitido pelo Estado à organização social, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.

§4º A entidade que perder a qualificação de organização social
ficará impedida de requerer novamente o título pelo período de 5
(cinco) anos, contados da data de publicação do ato de desqualificação.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. É vedado à entidade qualificada como organização
social qualquer tipo de participação em campanha de interesse político-
partidário ou eleitoral.

Art. 29. A organização social fará publicar, no Diário Oficial
do Estado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura
do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos
que adotará para a contratação de obras, serviços, compras e admissão
de pessoal com emprego de recursos provenientes do Poder Público,
em que se estabeleça a observância dos princípios da impessoalidade,
da moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência,
da isonomia e da publicidade.

Art. 30. As atuais organizações sociais com contrato de gestão
vigente com o Estado terão prazo de 90 (noventa) dias para adequarem-
se às disposições da presente Lei.

Art. 31.  Ficam revogados os artigos 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; § 1º do
Art. 10; 14; 15; 19 e 20, da Lei  nº 7.066, de 03 de fevereiro de 1998.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 261 /2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 116/2018, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a reparação
de danos e a aplicação de multa nos casos de pichação, depredação,
destruição e outros meios de danificação do patrimônio público.

É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a

juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 116/2018 apresentado, nos âmbitos formal e material.

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

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

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

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em
que a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo
seguida pela Carta Estadual Maranhense. O presente PL não se encaixa
em nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o
processo legislativo.

Logo, o presente projeto (Projeto de Lei nº 116/2018) é de
iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções nesta
fase do processo legislativo.

Quanto à competência para legislar sobre o assunto, o
Projeto de Lei nº 116/2018 também não encontra óbices para a
sua aprovação, tendo em vista ser competência do Estado, em comum
com a União e os Municípios, “conservar o patrimônio público” (art.
23, I, CF/88).

Desta forma, no conteúdo, não se verifica nenhuma
objeção para a aprovação do projeto de Lei em análise.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 116/2018 também não encontra objeções para
sua aprovação.

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

116/2018, por encontrar-se conforme a Constituição Federal de
1988, tanto no âmbito formal e quanto no material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 116/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 266/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional

nº 006/2018, de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que
propõe acrescentar o Art. 170-A à Constituição do Estado do
Maranhão.

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.

Justifica o autor da Propositura em tela que há em vários
Municípios Maranhenses a previsão em suas Leis Orgânicas de que o
Prefeito Municipal pode delegar competência aos Secretários
Municipais, os Dirigentes de Autarquias, Fundações Municipais ou
Cargos equivalentes, objeto da presente Proposta de Emenda
Constitucional.

Alega ainda, o autor da proposição que se aprovada e
promulgada a presente Proposta de Emenda estaremos fazendo justiça,
porque para o Governador do Estado já existe suporte constitucional,
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conforme previsto no Art.64, inciso V e parágrafo único. Mas para os
Prefeitos não existem.

Nos termos da referida Proposição, fica inserido na Constituição
do Estado o Art. 170-A, com a seguinte redação:

“Art.170-A – Os Prefeitos podem delegar aos Secretários
Municipais, dirigentes de autarquias, de fundações
municipais ou órgãos equivalentes a competência de serem
ordenadores de despesas das respectivas contas de gestão,
nos termos do que preceitua o  § 1º do art.80 do Decreto-Lei
nº 200/1967.”
Parágrafo único- O ato de delegação a que se refere o caput
deverá ser publicado no Diário Oficial do Município -DOM
ou na ausência da ausência do Diário Oficial do Estado do
Maranhão- DOE-MA”.

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto,  conhece limitações
constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções
para a sua aprovação conforme os fundamentos seguintes: é precioso
verificar que a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 84, estabelece
as atribuições do Presidente da República ao qual são confiadas
atribuições políticas, relativas a condução dos negócios públicos locais,
e administrativas típicas e próprias do cargo. Quanto a esta regra, o
Supremo Tribunal Federal (STF) admite a sua aplicação aos demais
Chefes do Poder Executivo, com base no principio da simetria, quando
decidido pela Segunda Turma no RE 633009 AgR/GO, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, na sessão do dia 13/09/2011.

Em relação a aplicação do Art.84, da CF/88, a Constituição
Federal define quais atribuições podem ser objeto  de delegação pelo
Chefe do Executivo e, além disso, em seu Parágrafo Único, estabelece
quem pode receber tais atribuições. Assim, podem ser objeto de
delegação pelo Chefe do Poder Executivo as seguintes atribuições
previstas neste dispositivo legal:

“Art.84[...]
VI -  dispor, mediante decreto, sobre:
a)  organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
b)  extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
XII -  conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei;
XXV - (primeira parte) prover e extinguir os cargos públicos
federais, na forma da lei”.

 A esse respeito, deve-se notar que a organização e o
funcionamento da Administração Pública nos termos do inciso VI, “a”
pode abranger diversas atribuições, a depender de extensão da Estrutura
Municipal. Como exposto anteriormente, além de atribuições políticas,
o Prefeito possui atribuições administrativas, em que se incluem
diversos procedimentos necessários ao exercício das competências do
Município. Assim, diversas atribuições susceptíveis de delegação.

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
006/2018, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 006/2018, na forma do texto original, nos termos do voto
do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 269/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 161/2018, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que “Considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Festa do Divino Espírito Santo”, e dá outras
providências.

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

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

161/2018, em face de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 161/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio

Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 270/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 052/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Zé Inácio, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Gustavo Pereira da Costa, natural
da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Senhor
Gustavo Pereira da Costa nasceu no dia 12 de junho de 1974, na
cidade do Rio de Janeiro onde morou até 1980. Filho de Sylvia Maria
Pereira da Costa, maranhense, que tem suas raízes nas famílias Nova
da Costa e Pires Pereira, aos 6 anos de idade mudou para São Luís
por decisão de seus avós maternos que queriam voltar a residir no
Maranhão, após 25 anos residindo naquela cidade carioca. Casado
com Nivia May Rabut de Albuquerque da Costa, Gustavo tem duas
filhas Isabella (20 anos) e Gabriella (11 anos). Em São Luís, Gustavo
estudou nos colégios: Marista, Literato e Santa Teresa. Formou-se em
Direito na Universidade Federal do Maranhão e em Administração
na Universidade Estadual do Maranhão. Mestre em Administração
pela Universidade Federal de Santa Catarina e Doutor na Fundação
Getúlio Vargas – EBAPE foi Conselheiro do Conselho Regional de
Administração do Maranhão, é Professor concursado da UEMA desde
1998. Funcionário público de carreira, Auditor de Controle Externo
do TCE-MA concursado desde 2000. Na Universidade Estadual do
Maranhão já exerceu os cargos de Chefe de Departamento, Diretor de
Centro e Vice-Reitor. Atualmente ocupa o Cargo de Reitor em primeiro
mandato. O Professor Gustavo Pereira da Costa é um renomado
profissional, onde já ocupou vários cargos na Universidade Federal
do Maranhão chegando a Reitor da Instituição. Daí a homenagem que
o Poder Legislativo prestará a esse carioca ilustre, concedendo-lhe o
Título de Cidadão Maranhense.

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

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

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 052/2018, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio.

 É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 052/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Cesar Pires - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 272/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 112/

2017, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui Normas
Gerais para a Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru,
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Através da Mensagem Governamental nº 048/2018, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts.
43, V e 47, “caput”, ambos da Constituição Estadual, vetou
parcialmente o referido projeto, destacando nas razões do veto que o
mesmo em seus artigos 4º e 5º, estão inseridas dentre aquelas reservadas
à iniciativa de lei privativa do Chefe do Poder Executivo.

Isto porque, em âmbito maranhense, compete à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, o
planejamento e a coordenação da execução das políticas relativas à
promoção, organização, normatização, fiscalização e controle das ações
relativas à exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos
naturais, dentre os quais se encontra a água.

Além disso, a estipulação de prioridades na utilização dos
recursos arrecadados pela outorga do uso de recursos hídricos, atividade
manifestadamente relacionada ao exercício do Poder de Polícia pelo
Estado, acaba por desconsiderar o postulado constitucional da reserva
da Administração e o princípio da separação de poderes, insculpido no
art. 2º, da Constituição Federal e no art. 6º, da Constituição Estadual.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar os dispositivos da propositura de lei, por
padecerem de vício de inconstitucionalidade formal. Sendo assim, as
razões do veto governamental são convincentes.

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

Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 112/2017.
É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos dispositivos
do Projeto de Lei nº 112/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Cesar Pires
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Marco Aurélio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 273/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 152/2018, de autoria

do Senhor Deputado Paulo Neto, que “Estabelece a isenção de anuidade

dos conselhos profissionais a recém-formados que não estejam
exercendo a profissão.”

O presente Projeto de Lei propõe isentar do pagamento de
anuidade dos Conselhos Profissionais os recém-formados com até doze
meses da graduação aos que comprovadamente não estejam exercendo
a profissão.

Em apertada síntese, é o relatório,
A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso XVI, determina

que compete à União legislar sobre condições para o exercício das
profissões e, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício das profissões;”

Cabe à União a fiscalização das profissões, contudo esta delega
tal função às entidades de fiscalização por meio de lei federal.

Conforme Odete Medauar (1999, p. 28), são “a chamada
polícia das profissões, que originariamente caberia ao poder público,
é, assim, delegada aos conselhos profissionais, que, nessa matéria,
exercem atribuições típicas do poder público”.

Esses Conselhos Profissionais possuem finalidade de
disciplinar e fiscalizar, não só sob o aspecto normativo, mas também
punitivo, o exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética
no exercício destas.

A regulamentação das profissões deve ser realizada no
âmbito nacional e não estadual, ou seja, somente Lei Federal poderá
regular atividades profissionais, e a Lei nº 12.514/11 no §2º do
art. 6º delegou aos Conselhos Federais a fixação do valor exato
da anuidade, bem como os critérios de isenção para profissionais.
In verbis:

“Art. 6o  As anuidades cobradas pelo conselho serão no
valor de: .....
§ 2o  O valor exato da anuidade, o desconto para
profissionais recém-inscritos, os critérios de isenção para
profissionais, as regras de recuperação de créditos, as
regras de parcelamento, garantido o mínimo de 5 (cinco)
vezes, e a concessão de descontos para pagamento
antecipado ou à vista, serão estabelecidos pelos respectivos
conselhos federais.”

Então, aos Conselhos Federais é a quem compete a fixação
da concessão de isenção de suas anuidades, não cabendo a Lei
Estadual tal finalidade.

O Projeto de Lei, analisando, viola o art. 22, XVI, da Magna
Carta Federal e por consequência o princípio federativo padecendo,
desta forma, de inconstitucionalidade formal por invadir a competência
legislativa privativa da União.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

nº 152/2018, por ser formalmente inconstitucional.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 152/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 274/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 155/2018, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que “Confere ao Município de Santa Rita o
Título de ‘Capital Estadual da Farinha’”.

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

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

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

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

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

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

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

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

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

Ademais é preciso lembrar que a própria norma constitucional,
no art. 216, § 1º CF/88, abre a possibilidade de criatividade quanto aos
instrumentos de tutela de preservação dos bens culturais, no que traz
apenas um rol exemplificativo como: tombamento, a desapropriação, a
vigilância, o registro e o inventário.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial,  tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
{
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

Assim sendo, não há óbice a presente titulação como meio de
preservação cultural.

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

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

155/2018, em face de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 155/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 275/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 157/2018, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que “Considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Banda de Música Maestro Torquato Lima, do
Município de Grajaú -MA”, e dá outras providências.

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

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

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

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

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial,  tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

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

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

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

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

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

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

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

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

157/2018, em face de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 157/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio - Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

P O R T A R I A    Nº. 782/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução
Administrativa nº 463/2005 e a Resolução Administrativa nº 1051/
2009 e tendo em vista o que consta do Processo nº 3815/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao
servidor MARCELO DOS SANTOS JINKINGS, Assistente Militar
Especial, matrícula nº 1411735 deste Poder, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) com aplicação destinada conforme Requisição de
Adiantamento nº RA0008/2018 – ALEMA.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

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 2018. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente

P O R T A R I A   Nº. 783/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução
Administrativa nº 463/2005 e a Resolução Administrativa nº 1051/
2009 e tendo em vista o que consta do Processo nº 3640/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao
servidor GERALDO OLIVEIRA JUNIOR, Subdiretor de Manutenção
e Serviços, matrícula nº 1646314 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) com aplicação destinada conforme Requisição de
Adiantamento nº RA0006/2018 – ALEMA.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

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 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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