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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/08/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.08.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

– (REQ. Nº 341/2018)

2. PROJETO DE LEI Nº 126/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, QUE INCORPORA RODOVIA
MUNICIPAL À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL NA FORMA
QUE ESPECIFICA. DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DE 14/08/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

III – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

3. 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 DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL E  DIA 14 DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR DO PL EM PLENÁRIO(2ª SESSÃO).

IV– PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 SEGUNDO TURNO

4. PROJETO DE LEI Nº149/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO, O FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO EM SÃO LUÍS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DE 14/08/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. 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 – 07 E 08/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (3ª SESSÃO).

VI- PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. 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 DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL, (2ª SESSÃO) E DIA 14 DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR DO PL EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 039/2018, DE
AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONCEDE
O TÍTULO PÓSTUMO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
PADRE JOSIMO TAVARES POR SUA ATUAÇÃO NA DEFESA
SOCIAL À REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. 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 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/18, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E  DIA 14, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR DO EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 375/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
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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 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/
08/18, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DIA 14,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR  EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 379/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
FERRER/MA, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCORRERÁ
DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. TRANSFERIDO DO DIA 14
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 380/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO DIA 01 DE AGOSTO
DE 2018. TRANSFERIDO DO DIA 14 DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTOS NºS 381 E 382/2018, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS EDSON ARAÚJO E RAIMUNDO SOARES
CUTRIM, REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PENALVA/MA, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, NO DIA 10 DE
AGOSTO DE 2018. TRANSFERIDO DO DIA 14 DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 383/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO REQUER, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL NA
DATA E 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “DISCUTIR
A IMPORTÂNCIA DOS 70 (SETENTA) ANOS DE
ENFERMAGEM NO MARANHÃO. TRANSFERIDO DO DIA
14 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 384/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062 E 063/
2018, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDO DO DIA 14 DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

VIII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15. 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 DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07,08 E 14/
08/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 386/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCMAINHADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMILIA DE EDUARDO COELHO MENDES, EX-PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO
EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 15/08/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 190/18, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que institui o Dia Estadual da
Campanha “Quebrando o Silêncio”, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 191/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção ao advogado
no pagamento de custas processuais em execução de honorários
advocatícios.

3. PROJETO DE LEI Nº 192/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que cria diretrizes para a instituição do
Plano de atenção Educacional Especializado – PAE para alunos
identificados com Transtornos Específicos de Aprendizagem (Dislexia,
Dislalia, Disgrafia e Discalculia) nas instituições de ensino do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 193/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo da Agricultura Familiar, e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado Danilo Pestana
Pinheiro e dá outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado Heberth de Jesus
Silva Barros e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 061/18, de autoria do

Senhor Deputado Edilázio Junior, que concede a Medalha João  do
Vale a Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 14 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (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 - O Senhor Primeiro Secretario para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 386 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família de
Eduardo Coelho Mendes, Ex Prefeito do Município de São João dos
Patos/MA, que faleceu no dia 13 de agosto do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 13 de agosto de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.08.18
EM: 14.08.18

INDICAÇÃO Nº 503 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito da cidade de São Luís, o
Sr. Edvaldo Holanda Júnior, com cópia para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo,
solicitando, com a maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica
da comunidade Mangue Seco II, localizada no bairro Pedrinhas, zona
rural do município de São Luís/MA.

A comunidade Mangue Seco II, situada no perímetro rural de
São Luís, no bairro Pedrinhas, conta com aproximadamente 350
famílias, que desde a sua fundação, há cerca de 10 anos, padecem,
diariamente, com sérios problemas de infraestrutura, comprometendo
a qualidade de vida de seus moradores, necessitando assim, de algumas
intervenções urgentes, como a realização de melhorias na pavimentação
asfáltica.

É sabido que na referida localidade, sobretudo no percurso da
Rua 01 até a Rua 09, não há uma via adequada de trânsito de pessoas

e veículos, apresentando em toda a sua extensão, uma enorme quantidade
de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é agravada durante o
período chuvoso, provocando diversos acidentes pela falta de
manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores da aludida comunidade, e sobretudo,
para a população maranhense, solicitamos por meio desta proposição,
a pavimentação asfáltica da comunidade Mangue Seco II, do trecho
entre a Rua 01 à Rua 09, bairro Pedrinhas, concedendo maior segurança
e facilidade de locomoção aos pedestres, além de fornecer meio adequado
para deslocamento do tráfego.

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 10 de julho de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 504 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais
da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Sr. José
Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, as
providências necessárias para que determine a implantação do serviço
de iluminação pública elétrica, nos Bairros Cotovelo e Cumbique,
município de Paço do Lumiar/MA.

Os bairros Cotovelo e Cumbique, localizado no município de
Paço do Lumiar, padece com sérios problemas de infraestrutura,
carecendo de diversas intervenções, como construção de escola,
implantação de sistema de abastecimento de água, energia elétrica, eis
alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas
condições de vida da população da localidade, solicitamos por meio
desta indicação, a implantação do serviço de iluminação pública elétrica,
uma vez que as comunidades padecem com a falta de iluminação regular
nos postes.

É inegável que, a falta de iluminação pública adequada,
principalmente nas ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A
escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que,
geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à
noite nas ruas. A falta de iluminação pública contribui significativamente
para a falta de segurança da população das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública
e o seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessário o
atendimento da presente proposição nos bairros Cotovelo e Cumbique,
tendo em vista os inúmeros benefícios proporcionados a comunidade
que reside na área, contribuindo também para a diminuição dos índices
de criminalidade na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 11 de julho de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, não há Deputado nem Deputada inscrito
no Pequeno Expediente. O Deputado Edilázio Júnior está se
inscrevendo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, no último final de semana
percorrendo diversas cidades do nosso Estado, cheguei ao município
de Tuntum, no sábado. E ali, Senhor Presidente, com grande tristeza a
população toda amedrontada pelo crime de pistolagem que vem
ocorrendo em todo o nosso Estado e a cidade toda enlutada por conta
da morte do empresário Nilson, empresário este muito querido, dono
de um pequeno supermercado naquele município e que tinha um grande
serviço prestado, uma pessoa de boa índole, de família e que veio a
sofrer um atentado e faleceu na sexta-feira. E ali, Senhor Presidente,
andando no município de Tuntum com o ex-secretário de Estado, Senhor
Cláudio Azevedo e a Senhora Ana Isabel, também do município de
Tuntum, pude ir ao velório, pude também visitar o ex-vereador, e
almocei na casa dele, Orleans. E ali conversando com os populares,
conversando com as lideranças políticas, conversando com a população
em geral, Senhor Presidente, como a situação naquela região amedronta
a população, como os moradores daquela região hoje vivem em estado
de nervos, preocupados com a violência. Não é diferente ali, o Deputado
Rigo Teles bem sabe como é a violência no município de Barra do
Corda, como está sendo no município de Presidente Dutra, em São
Domingos do Maranhão. Então nesse anel onde se encontram Tuntum,
Barra do Corda, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão o
crime de pistolagem corre solto. A população encontra-se amedrontada.
Aqui eu faço o apelo ao Secretário Jefferson Portela para que possa
trabalhar e esclarecer o quanto antes esse crime bárbaro que aconteceu
no município de Tuntum e que ele possa colocar mais policiais para
servir aquela população que vive amedrontada. Foi inaugurada há pouco
tempo uma base do CTA, mas fui perguntado pelo helicóptero do
CTA, onde estava, o que estava acontecendo e o que ouvi dizer é que
o helicóptero não parava lá, porque estava até alguns dias atrás na pré-
campanha do então Governador do Estado Flávio Dino. O helicóptero
servia para a pré-campanha do Governador e deixava a população ao
léu e a pistolagem correndo solta. Então peço a atenção do Secretário
Jefferson Portela para que possa esclarecer o assassinato do Nilson. E
que possa também, nós vamos aqui fazer uma Indicação, que seja
criado um IML ali para aquela região, no município de Presidente
Dutra ou no município de Barra do Corda, para que possa servir à
população. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo, por cinco minutos, a Sessão até que algum Deputado
ou Deputada se inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Deputado Bira do Pindaré, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria destacar
nesta manhã uma importante iniciativa do Governo do Estado por
intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Instituto de

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, que pela primeira vez
nós estamos tendo a experiência de implantar no Estado a Praça da
Ciência. É um diferencial de um equipamento público, que além de
trazer a ludicidade, um ambiente de entretenimento para crianças,
adolescentes, jovens, etc., traz também o conhecimento. Então é uma
experiência nova, que está se implantando agora. Duas unidades já
foram efetivadas no Estado do Maranhão, uma em Coroatá. E hoje
deve ser inaugurada a segunda lá no Bairro da Vila Embratel. Ontem eu
fiz questão de comparecer lá na Vila Embratel, de verificar numa vistoria
própria as condições desse equipamento. E fiquei bastante satisfeito
com o que vi, no sentido de que realmente é algo de muita utilidade
para a comunidade. É claro que a comunidade vai ter que se adaptar a
isso, porque é um equipamento interativo e que, como eu já disse, além
de ser lúdico, traz também o conhecimento. Tem até o relógio do sol
para as pessoas acompanharem a hora do dia, além de equipamentos
como bicicleta que a pessoa gera energia pelo seu próprio esforço e
outros equipamentos lá que foram utilizados. É bastante interessante.
E eu não poderia deixar de destacar isso. Lá em Coroatá, isso foi
recebido com muita alegria em uma inauguração feita pelo Prefeito
Luiz Filho com a presença do nosso Vice-Prefeito Domingos Alberto.
E aqui vai ser entregue hoje pela Secretaria. O Governador claro que
não pode participar. Nós não podemos participar em razão da lei
eleitoral, mas é importante destacar essas ações, porque o Governo
não para. Apesar da campanha eleitoral, o Governo não para. Ele
continua realizando ações, e ações importantes em todo Estado do
Maranhão. E nessa área da Ciência e Tecnologia, que eu tive a honra de
ser Secretário, teve avanços extraordinários, como o IEMA, por
exemplo, que hoje já tem 13 escolas funcionando em tempo integral,
escolas técnicas de alta qualidade, atestadas pela própria comunidade,
por estudantes, professores, etc., que servem hoje de parâmetro para
a educação pública do nosso Estado. E o Governador Flávio Dino, no
seu programa de governo, está assumindo o compromisso para o
próximo período de implantar cem escolas iguais a essas, cem Unidades
do IEMA em todo o Estado do Maranhão. Aí alguém vai dizer: Isso é
um exagero, isso é impossível. Não é impossível. O Ceará já tem para
mais de cem escolas técnicas, para mais de cem escolas técnicas. E o
Maranhão tem todas as condições e, acima de tudo, necessidade de
implantar sua rede de educação profissional e tecnológica, porque de
fato oferece uma perspectiva de vida completamente diferente para a
nossa juventude, para a nossa linda juventude. É emocionante ouvir os
depoimentos de jovens, de professores, em razão desse projeto exitoso,
exemplar que existe hoje no Estado do Maranhão, tão exitoso que o
Governador está se comprometendo na sua expansão em todo o Estado
do Maranhão e vai acontecer porque esse é um governo que já provou
que promete e cumpre. A própria Rede Globo reconhece isso,
reconheceu ao dizer que este é o governo que mais cumpre aquilo que
promete em todo o país, 95% daquilo que prometeu até o momento já
foi cumprido, então nós não podemos deixar de destacar a importância
desses avanços na área de ciência e tecnologia como a criação da
UEMASUL, como fortalecendo, fortalecimento da UEMA, o
fortalecimento da FAPEMA, enquanto o Governo Federal corta a
verba para a pesquisa, o Maranhão amplia os recursos para a pesquisa,
dobra o número de bolsas para mestres e doutores, então esse é o
Maranhão que caminha na direção certa e é por isso que nós estamos
aqui destacando essa importante iniciativa, quero aqui parabenizar o
Reitor Jhonatan Almada e o Governador Flávio Dino que implanta a
partir desse momento as primeiras unidades das Praças da Ciência, é
uma inovação de equipamento público colocado à disposição de toda a
comunidade, sucesso em Coroatá, se Deus quiser também será num
sucesso aqui na Vila Embratel, na área Itaqui-Bacanga, em São Luís do
Maranhão. Senhor Presidente, nesta manhã, era este o registro que eu
gostaria de fazer e agradeço muito atenção de todos. Muito obrigado.

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2018 7
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do

orador) - Que Deus abençoe a todos, Mensagem Bíblica: “Disse Jesus:
ame o Senhor, o seu Deus de todo seu coração, de toda sua alma, de
todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo
como si mesmo”. Lucas 10:27. Com esta Mensagem, eu quero saudar
todos cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino
Neto, em vosso nome cumprimentar também V. Exas. aqui, todos que
estão neste plenário, cumprimentando a galeria, imprensa, e todos que
acompanham em todo Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu não
poderia deixar de destacar mais uma agenda positiva que nós tivemos
dessa vez, em São Luís, na Cidade Operária, mas uma agenda muito
especial. Faço referência a essa agenda especial porque tive a
oportunidade de dialogar com a juventude. A juventude está se
preparando para o ENEM que está ávida por conhecimento, que convive
nessa sociedade moderna com suas problemáticas, com toda a
conjuntura de informações e tivemos oportunidade de dialogar com
essa juventude, por meio de uma participação que nós tivemos em um
curso, que é o Curso Equação, na Cidade Operária, do companheiro
Herbert, e na ocasião tive a oportunidade de proferir palestra sobre
política, mas destacando alguns aspectos importantes da política, até
porque a visão que nós temos hoje, infelizmente, da política, a sociedade
maranhense tem uma visão totalmente, eu acredito, que nublada, para
usar uma metáfora. Digo isso por que quando você liga a televisão
hoje, há vários anos quando você liga a televisão no horário do jornal
você só vê, infelizmente, notícias ruins sobre políticos presos,
deputados, senadores, ex-presidentes, e assim por diante. E essas
manchetes ruins, negativas acabam desvirtualizando o que entendemos
que é a essência da sociedade, que é a política. E fiz referência a esses
aspectos. Mas fiz no sentido de poder falar com a juventude, e falo
hoje com a juventude do Maranhão por meio deste veículo de
comunicação que é a TV Assembleia, falo a todos que estão nos
acompanhando em todo o Estado do Maranhão, não só a juventude
como também o nosso eleitor, o eleitor maranhense que quer mudança,
e eu digo que mudança se faz com trabalho. É preciso registrar que
mudança se faz é com o trabalho. E foi o que fizemos ao longo desses
anos e é o que levamos como mensagem à juventude. Que o que está
errado não é a política, o que está errado, infelizmente, são aqueles que
desvirtualizam a política cometendo uma série de atos que não são
condicentes com a ação de quem representa a sociedade. Então quero
deixar esta mensagem hoje, porque nos diálogos que tivemos com
esses jovens destacamos inclusive a própria origem da política e
mostramos que tudo que eles fazem tem a ver com a política. Porque
viver em sociedade, essa interação, e interessante porque foi uma
palestra, estou político, estou Deputado, mas no momento de proferir
a palestra eu disse a eles que o professor quando está lecionando ele
está fazendo um papel político, também é político. Essa interação
social tem a essência política e retomamos no diálogo a origem da
política que nasce realmente com o seu berço, isso historicamente na
Grécia, na Grécia antiga. Porque na Grécia conseguimos trazer para a
modernidade conceitos importantes desse processo político, porque
vem de polis que é cidade e é na cidade que havia o exercício da
condicionante, realmente, de entendimentos e de informações. Era na
polis grega que aqueles que eram filósofos, conhecidos como filósofos
que ali interagiam com a população, com a sociedade, repassando
conhecimento não só sofismando, porque também na Grécia tinha a
figura dos sofistas, a prevalência sempre do conhecimento, do
entendimento, da informação que cada um deles passava. Era aquele
momento da ágora, da praça, da discussão, da interação, que se fazia
política. E esse conceito veio para a modernidade, porque política vem
de polis, cidade, que é uma expressão da Grécia antiga. E como também
não só o termo política, mas o que está dentro da política que é a
democracia. E destaquei, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, a democracia como a condicionante do poder e como a
condicionante do povo. Povo e poder, são expressões que definem a
democracia. Então quem tem o poder é o povo. O povo não transfere
poder e está na Constituição do nosso Estado. Está na Constituição
deste país. Todo o Poder emana do Povo. Então fiz essa referência

buscando o viés histórico para demonstrar ao jovem que ele precisa
participar politicamente, que ele precisa conhecer aqueles que os
representam e convidei para que eles acessassem o site desta Casa
para conhecer os 42 Deputados. Porque muitos não sabem quem são
os deputados que os representam. E todos nós aqui representamos a
juventude, a qual nós tivemos a oportunidade de falar em quaisquer
rincões desse Estado. Todos nós representamos uma parcela da
população e representamos a sociedade maranhense como um todo.
Nesse contexto, esse conhecimento é fundamental. Essa democracia,
quando se faz com participação, é fundamental. Inclusive fiz referência
hoje, claro, pelo desgaste do processo político, Senhor Presidente, nós
temos aí, infelizmente, todas as mazelas que também são oriundas
desse contexto divulgado pela mídia, mas que na verdade não traduz o
que é a política, ou traduz o que é a antipolítica. E a sociedade
maranhense, a sociedade brasileira, que vislumbra que ver realmente,
infelizmente, essas notícias ruins sobre a política, sobre o político,
contextualiza que de repente todos estão fazendo da mesma forma, ou
que apenas no contexto único é algo ruim. Então a política é algo bom,
necessário, fundamental. E nós repassamos essa mensagem à juventude
naquela ocasião, nessa palestra que proferimos à juventude do Estado
do Maranhão ali, de forma especial, alunos, jovens que se preparam
para o ENEM. E levei informações de conhecimentos realmente de
cunho histórico e filosófico. E eu destaco aqui, destaquei, Senhor
Presidente, para concluir, por exemplo, entre as informações que eles
precisam entender. E falando da política moderna, eu fiz uma
comparação ao Mito da Caverna, de Platão. Porque fiz essa comparação?
Porque no Mito da Caverna de Platão, as pessoas que vivem na caverna
só enxergavam as sombras de uma realidade que eles achavam que era
real, só enxergavam as sombras e não olhavam para fora da caverna. O
que elas viam, ficavam de costas para a entrada da caverna, no Mito da
Caverna de Platão. Eu destaquei até porque faz parte do contexto
filosófico do conhecimento. E esse conhecimento é importante para
eles. Destaquei até para fazer uma analogia com a política moderna.
Então imaginem a sociedade toda olhando para o fundo da caverna e na
frente da caverna o que nós temos é a projeção fazendo sombras e só
olhamos sombras. Aqueles homens do Mito da Caverna de Platão só
olhavam as sombras. Essa analogia é com a política moderna, porque
quando alguém saiu da caverna e foi lá para fora olhar e viu que aquelas
sombras não eram a verdade, ele conseguiu ali iniciar o contexto de
conhecimento e saber que a realidade, às vezes, nos engana. E é por
isso que nós fizemos essa analogia, para que a juventude, para que o
Maranhão entenda, e nesse pronunciamento de hoje, que nós não
podemos enxergar apenas essa nuvem, essa penumbra, essas sombras
de uma política que não condiz com a realidade hoje do cenário nacional
e do cenário deste país. Temos homens e mulheres honrados que fazem
o que é certo, que buscam o bem e que compartilham esse bem nas suas
preposições. E aí eu faço esse convite a todos para que nós possamos
realmente sair desse deslumbre das sombras para poder enxergar a luz,
que é a realidade. E essa luz clareia os nossos conhecimentos. Ela nos
faz ver a política como essência da sociedade, até porque Aristóteles,
no Século V a.C, já dizia: “Nós somos seres políticos por natureza”.
Então que não possamos desacreditar na política, que continuemos
acreditando. E foi esse o legado que deixei ali para aquela juventude
enquanto conhecimento. E essa é a informação que eu deixo aqui para
todos que nos acompanham em todo instante aqui nesta Casa e que
tem a oportunidade de conversar com o Deputado Júnior Verde que
tem se empenhando, tem se dedicado, assim como todas os
condicionantes aqui que nós temos trabalhado em defesa da sociedade
a maranhense, então a todos muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
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Senhoras e Senhores, imprensa, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa o nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Maranhão e sobre sua população. Senhor Presidente,
toda e qualquer pessoa já ouviu falar em Robin Hood. Aquele que
tirava dos ricos e dava para os pobres. Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, no Maranhão nós temos um Robin Hood às avessas, aquele
que tira dos pobres e dá para os ricos. O Governador Flávio Dino é um
Robin Hood às avessas, tira dos pobres e dá para os ricos. O Governador
Flávio Dino, retira dos pobres e dá para os ricos. Senhoras e Senhores,
a partir do momento que se aprova o projeto de lei e se transforma em
lei, que fica instituído o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
dos Centros de Distribuição com o objetivo de construir um Maranhão
vigoroso pelo atacadista. Que atacadista? Todos os demais pagam
18%. Uma única empresa no Maranhão, o Mateus, paga a 2%. E não
é atacado, é “atacarejo”. Ele chega à cidade de Pedreiras, por exemplo,
e ele monta uma grande loja, um grande supermercado e o pobre coitado
do pequeno comerciante, do pequeno empresário que tem a sua
quitanda, que tem o seu comércio, que vende a sardinha, por exemplo,
a sardinha a R$ 2,00 e o Mateus vende a sardinha a R$ 1,80, só que não
é um pacote, um fardo de sardinha, uma grande quantidade de sardinha.
Ele foi beneficiado pela lei do atacadista, mas ele faz o que no varejo,
ele é o “atacarejo”. Aí chega à cidade de Pedreiras, o cidadão, a dona de
casa passa na frente da quitanda, na frente do comércio, que a sardinha
está a R$ 2,00 e vai comprar lá no Mateus que está a R$ 1,80 e ela
compra uma, duas sardinhas, traz para casa para almoçar e o pequeno
comerciante está quebrando. Porque ele comprava no atacado, ele
comprava em grande quantidade para poder vender, só que quem está
vendendo para ele está matando, matando para vender o caixão. É isso
que está acontecendo, estão matando para vender o caixão. O
Governador Flávio Dino mata e ele mesmo vende o caixão. Ele está
matando e ele mesmo está vendendo o caixão. Um empresário, um
pequeno comerciante na cidade de Pedreiras quase chorando, disse:
“Deputado Wellington, estou falido, só não fechei as portas ainda
porque estou com vergonha dos amigos e dos parentes”. Maltratando
os empresários, os lojistas, os pequenos empresários, matando. Flávio
Dino tira dinheiro dos pobres e dá para os ricos. É isso que o
Governador Flávio Dino tem feito. Tem tomado carro e moto dos
pobres e transformado o Palácio dos Leões no Palácio dos Leilões.
Senhoras e Senhores, vá à VIP Leilões, não tem carros importados, não
tem carro de luxo, é carro do trabalhador, é carro do pobre, é carro do
mais humilde, é carro do maranhense! E ele não parou de fazer blitz,
continua fazendo blitz. Mas tem que ter blitz, mas blitz para pegar um
carro adulterado, roubado, não para tomar o carro do cidadão. A
Constituição, no artigo 150, é bem clara: É vedado à União, aos estados
e aos municípios tomar, utilizar o tributo para confiscar. E o decreto
perdeu a validade  quinta-feira. O Governador Flávio Dino talvez  só
não vai ousar continuar fazendo isso porque está perto das eleições. E
só parou com a pressão do Deputado Wellington, pressão, pressão e
pressão do Deputado Wellington. Porque o Governador Flávio Dino é
covarde. É covarde com os deputados da base. Maltrata os deputados
da base. Não sou eu que estou dizendo. É o sentimento dos deputados
da base. O Governador Flávio Dino coloca os Secretários para serem
candidatos a deputado em cima dos deputados da própria base.
Deputado Wellington, isso é irregular? Não. É perfeitamente
democrático. Qualquer um pode ser candidato sem problema nenhum.
O problema é o poder econômico, é o poder da Secretaria, é o poder do
dinheiro. É isso que ele tem feito e fazendo vista grossa. Secretários,
como Márcio Honaiser, como o Adelmo, torrando o dinheiro público,
prejudicando, sacaneando e passando por cima de Júnior Verde, de
Fábio Braga, do Deputado Cutrim, Deputado Levi. Um dos deputados
que mais defende o Governador Flávio Dino nesta Casa é Levi, e sendo
prejudicado. Quanta covardia! Quanta covardia! E não se faz nada?
Vai ao interior do Estado, a quantidade de prefeitos, de vereadores que
estão com os Secretários por benefícios. E a população está acordando.
A população não vai vender o seu voto. 2018 vai ser diferente. Não vai
vender o seu voto. Aquele que está chegando para comprar o seu voto,

atenção população do Estado do Maranhão, aquele que está chegando
para comprar o seu voto, está comprando seu voto com seu próprio
dinheiro, é com dinheiro da população. Não se deixe ser enganado, ele
chega com 50, com 100 reais para comprar o seu voto com seu próprio
dinheiro, dinheiro desviado na corrupção, dinheiro desviado que era
para ser para saúde, para educação, para agricultura familiar está
chegando até você. Dê o troco nas urnas. Não deixe ser enganado, não
deixe ser enrolado. Senhoras e senhores, vão comprar votos, mas todos
hoje tem celular. Grave, filme, denuncie. Essa vagabundagem vai acabar,
essa pilantragem vai acabar. Senhoras e senhores, todos os dias estamos
nessa sala, estamos nessa tribuna, estamos nesse auditório, estamos
nas sessões todos os dias. Não faltamos nem chegamos atrasados com
o único objetivo de defender a população do Maranhão. É por isso que
o nosso mandato está à disposição da população do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei de Conversão 05, de autoria da CCJ (lê). Em
discussão. E votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 126, de autoria do
Deputado Rigo Teles, incorpora a rodovia municipal à malha rodoviária
estadual na forma que especifica. Deputado Rigo está ausente.
Transferido para a próxima sessão. Parecer 265 da CCJ, de autoria do
Deputado Wellington do Curo, em redação final, que estabelece
diretrizes para criação do cartão acessibilidade para pessoa com
deficiência. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Parecer 267 da CCJ,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer nº 268, da CCJ, também redação final, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Parecer nº 235, de autoria do Deputado Max. O Deputado está
ausente e fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 149,
de autoria do Deputado Eduardo Braide. O Deputado está ausente.
Projeto de Resolução Legislativa nº 026, de autoria do Deputado Cabo
Campos. O Deputado está ausente. Projeto de Resolução Legislativa,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. O Deputado está ausente.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 371, de
autoria do Deputado Edson Araújo. O Deputado Edson Araújo está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão, assim como o
Requerimento nº 375, de autoria do Deputado Cabo Campos, os
Requerimentos 379, 380, 381, 382, 383, 384, todos transferidos para
a próxima Sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa. Há apenas
um Requerimento, de autoria da Deputada Andréa Murad. A Deputada
está ausente, fica transferida para a próxima Sessão. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão de quarta-feira, 15 de agosto: Proposta de Emenda
Constitucional nº 013, de autoria da Deputada Nina Melo; Projeto de
Resolução Legislativa nº 039, de autoria do Deputado Bira do Pindaré;
Requerimento nº 386, de autoria da Deputada Nina Melo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Professor Marco Aurélio, por 30 minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta Sessão, eu venho neste tempo do Grande Expediente discorrer
um pouco sobre este momento que traz a pré-candidatura, que, daqui
a dois dias, se tornará a candidatura do Governador Flávio Dino a
reeleição, aqui no Estado do Maranhão. E essa fala vem pautada numa
análise de uma conjuntura que traz aí uma esperança muito forte do
povo em que as próprias pesquisas mostram as condições objetivas da
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vitória do Governador Flávio Dino, em primeiro turno. Inclusive alguns
analistas, em nível nacional, observam que poucos Governadores hoje
têm condições de serem reeleitos em primeiro turno e dentre esses
pouquíssimos, a figura o Governador Flávio Dino com essa condição
favorita. Eu venho fazer essa análise diante de todas as perseguições,
de todas as investidas, de todas as tentativas de confundir a opinião
pública, diante das investidas querendo dizer que o Governador Flávio
Dino não é elegível, diante das tentativas de querer mostrar para o
povo do Maranhão uma circunstância que na verdade não é o que
ocorre. A condição de favoritismo do Governador Flávio Dino se dá
pela força do trabalho. O trabalho nesses últimos três anos e meio, um
pouco mais de três anos e meio do Governador Flávio Dino, ele traz
essa condição de uma possibilidade, que eu diria que até inevitável, de
vitória em primeiro turno. Porque em todas as áreas que se analisar,
temos conquistas grandiosas. Na educação, o Programa Escola Digna
construiu, reconstruiu, reformou mais de 750 escolas. Na segurança
pública já foram cerca de 3.000 novos policiais nomeados no Governo
Flávio Dino e que estão nas ruas e agora dentro de poucos dias, poucas
semanas mais 1.214 estarão nas ruas somando mais de 4.000. Mil
viaturas para as polícias estão nas ruas melhorando a segurança do
nosso povo e como têm feito a diferença. Os índices estão aí para
mostrar. Mas não é só número de policiais, não é só viaturas e isso por
si só já seria muito bom, mas é, sobretudo, um comando com estratégia
correta, fazendo questão de priorizar a segurança do nosso povo, e
tem dado resultados. Na Saúde, os hospitais macrorregionais e regionais
que o Governador Flávio Dino abriu salvam milhares de vidas, milhares
de vidas e de repente quem não precisa dessa Saúde Pública não sabem
a importância. Mas a pessoa que não tem condição de pagar um hospital
privado quando precisa fazer uma cirurgia que antes demorava, às
vezes até mais de um ano para ter direito a um procedimento cirúrgico
e hoje faz com rapidez em qualquer um dos hospitais macrorregionais
ou regionais, seja em Balsas, seja em Imperatriz, seja em Santa Inês,
seja em Bacabal, seja em Pinheiro, seja em Chapadinha que agora
inaugurou, seja no Hospital de Traumatologia e Ortopedia aqui em São
Luís, que multiplicou por 10 o número de atendimentos de uma rede
que só conseguia atender 30 pessoas por mês e hoje tem um atendimento
pleno, além de dar condições para o Hospital Geral atender aquela que
é a sua função precípua. E como tem melhorado a saúde do povo. Nós
temos resultados como o programa Mais Asfalto, tanto nas rodovias
quanto nas vias urbanas. E lembro que as vias urbanas não são aí uma
obrigação legal do Governo do Estado. Compete às prefeituras, mas o
Governador Flávio Dino fez questão de levar o programa Mais Asfalto.
E desde que começou nunca parou, sempre existe frente de serviços
nas mais diversas regiões do Estado. Neste exato momento, na região
Tocantina, vários municípios estão recebendo ou a primeira, ou a segunda
etapa, ou a terceira etapa. O trabalho não para. Como tem melhorado
a infraestrutura para as pessoas. Aquela que tira a poeira da porta da
casa, aquela que tira a lama da porta da casa, aquela que melhora a
saúde pública e a autoestima. É um investimento mais do que necessário,
que tem melhorado a vida das pessoas. De um lado nós temos esse
grande trabalho em todas as áreas. Quando se vai para agricultura
familiar, o Governador Flávio Dino criou uma rede que funciona. Criou
uma rede que estimula. Criou uma rede que fortalece o cooperativismo,
que fortalece os pequenos produtores, que dá condições para eles
sonharem para produzirem. E essa rede tem funcionado com total
apoio do Governo do Estado. Que diferença isso faz, olhar para quem
antes não era olhado. Situações às vezes que muitas pessoas poderiam
não reconhecer como sendo importante, mas você olha a Casa Ninar,
que antes era a casa do deleite, dos banquetes, e hoje é uma casa que é
referência em todo o Brasil para acolher e instruir as famílias que têm
filhos com microcefalia e com outros transtornos, ou patologia. Ali
está a Casa Ninar para acolher, para ajudar, para instruir, para trocar
experiências, para aprender com essas mães e com essas crianças. Olha
que mudança! A casa que era do prazer, dos banquetes, hoje atende a
todos da maneira mais nobre possível, mais acolhedora possível. E
hoje, comparado com todos os governadores de estados do Brasil, o
Governador Flávio Dino é destacado como o número 1 no cumprimento

de promessas de campanha. E isso medido não na régua daqui, mas na
régua do G1, que é o portal da Globo, que não tem nenhum tipo de
vinculação ou de vontade de ajudar o Governo Flávio Dino, mas é
obrigado a reconhecer este trabalho. É obrigado a reconhecer esse
resultado. Quando, por exemplo, o Rio de Janeiro tem risco de fechar
a Universidade Estadual, a UERJ, o Governador Flávio Dino faz é
abrir, criar uma nova universidade aqui no Maranhão, a UEMASUL. E
como tem melhorado. Vai ter até medicina agora. E como tem melhorado.
Vai ter até o Campus de Estreito inaugurando agora. E como tem
melhorado. Vai ter até cinco polos de formações de professor em cinco
municípios da nossa região. E como tem melhorado vai ter até cinco
polos de formação de professor em cinco municípios da nossa região,
e como tem melhorado, está até tendo concurso para professores,
doutores, inclusive Açailândia que, em quinze anos, nunca tinha um
professor efetivo, agora terá dez, em poucos dias, resultado de uma
política que funciona, com o foco, isso faz a diferença. Olhando ainda
para a educação, uma rede de ensino em tempo integral, uma rede que
não existia até 2014 nada desta rede de ensino em tempo integral por
parte do Governo do Estado, hoje já existem quarenta e nove escolas
de tempo integral - quarenta e nove escolas, Deputado Rafael, olha a
diferença, uma rede de ensino técnico profissionalizante inspirado no
IFMA, mas mantendo a sua própria característica do povo do
Maranhão, o IEMA foi criado e hoje a gente vê os meninos do IEMA
motivados, ganhando o mundo, mostrando os seus saberes
impressionando muita gente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Marco Aurélio, quando possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Ok, Deputado Rafael, em seguida, eu concedo a V. Exa. A força do
Governador Flávio Dino vem embasada neste trabalho que tem
resultados para a população, o povo reconhece, não tem como não
reconhecer, não existe uma cidade do Maranhão que não tenha uma
presença forte do Governo do Estado. Está aqui o ex-Secretário de
Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, que comandou um trabalho
fantástico que nenhum outro estado tem, o Bolsa Escola, só sabe a
importância do Bolsa Escola quem tem um dinheirinho contado, esses
sabem a importância do Bolsa Escola, e são milhares, milhares e milhares
de crianças que recebem esse benefício, um montante de dinheiro foi
investido de mais de cinquenta milhões de reais para garantir essa
parcela a mais do Bolsa Família, exclusiva para aquisição de material
escolar, isso faz toda diferença, porque não existia. É lógico que esse
trabalho vão tentar desqualificar porque há quem não aceite o resultado
de uma política que funciona para o povo, há quem queira voltar sem
discurso, inclusive, porque o que tem a oferecer é o mais do mesmo,
não terão como convencer, e restarão a essas pessoas a apelação, a
apelação, a política mais vil possível, a política que vai tentar
desconstruir todo esse trabalho como tentaram nesses quase 4 anos,
mas não conseguiram porque o favoritismo do Governador Flávio
Dino, atestado nas pesquisas, mostra que o povo do Maranhão acredita
neste trabalho. Eu passo a palavra ao Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Primeiro, Deputado Marco Aurélio, parabenizá-lo pelo pronunciamento
fazendo um breve relato histórico das conquistas do povo do Maranhão
na gestão do Governador Flávio Dino. E, segundo, ratificar e fortalecer
aqui a candidatura, ainda a pré-candidatura, a candidatura já está
homologada, e já tem inclusive o registro e quinta-feira começará a
campanha em todo Estado do Maranhão. Dizer que todos esses
factoides criados pela Oposição buscam apenas uma tentativa,
desestabilizar uma pré-candidatura e uma campanha que, com certeza,
será vitoriosa. Porque assim, a própria imprensa já colocou o
Governador Flávio Dino como o Governador mais eficiente do Brasil
e, infelizmente, a prática política do grupo de oposição é essa. O
histórico no Maranhão talvez seja um dos mais tristes do país, onde
quando não se vence nas urnas buscam o tapetão. A eleição se aproxima
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e com certeza a derrota também e os meios obscuros que utilizam para
tentar deturpar a imagem de uma candidatura legal e legítima são os
meios mais ruins. Porque acredito que a imprensa tem uma
responsabilidade enorme. São veículos que inclusive alguns são
concessões públicas. Uma decisão unilateral, monocrática não pode
sobrepor uma decisão do colegiado, ainda mais em um processo como
aquele e tenho certeza absoluta que essa decisão será reformada e
enquanto isso há uma candidatura registrada e legítima. Foi assim que
fizeram com o saudoso Jackson Lago, do meu Partido, do PDT, e
tentam fazer de todas as formas no Maranhão. Vamos defender a
democracia, vamos para a campanha e vamos buscar ver quem é o
melhor. Vamos fazer as comparações que V. Exa. está aí sugerindo, de
tantos avanços, vamos trazer de volta um passado recente que era aqui
no nosso Estado, a oportunidade que tiveram de fazer muita coisa e
que nada fizeram. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, Deputado
Marco Aurélio, primeiro era factoide do vice-governador Carlos
Brandão, agora uma decisão no mínimo estranha. Até porque o processo
é de 2016, às vésperas colocam para ser apreciada entre convenção e
registro, vira capa de jornal, vira televisão para criar esses factoides. E
montando uma estratégia rasteira, covarde, porque utiliza de meios
públicos, que é uma concessão, do meio de comunicação, para tentar
ludibriar a população do Maranhão. Mas vamos chegar ao período
eleitoral de fato e aí a gente vai ter oportunidade de comparar. Nós
vamos ter os debates, vamos ter o programa eleitoral e que com certeza
quem tem o que mostrar é o Governador Flávio Dino. Isso dito, inclusive
pelo Portal G1, como bem V. Ex.ª colocou, o Governador mais eficiente
do Brasil. Não vou muito distante, tem uma realidade local que é minha
cidade. O abandono, o distanciamento que era do município de Timon
com o Estado do Maranhão e que hoje é totalmente diferente. Isso se
replica em várias regiões do Estado do Maranhão. Mas vamos defender
sempre a democracia e vamos participar das eleições de forma
democrática e limpa, que vamos disputar no voto, que é a maneira, que
a nossa democracia exige e que lutamos muito para defendê-la. Tapetão
ficou para traz, não vão vencer no tapetão. Até porque o povo do
Maranhão já está vacinado. Porque não existe tragédia pior que o
Estado do Maranhão passou quando do golpe dado ao Governador
Jackson Lago e os anos posteriores a ele. Os anos posteriores àquele
golpe ficou marcado em números horríveis, em todas as áreas sociais
do Estado do Maranhão. Seja no Sistema de Segurança, seja na saúde,
seja na educação, só quem pagou foi o povo do Maranhão. Então,
Deputado Marco Aurélio, agradeço o aparte. E vamos para a campanha.
Vamos ver realmente quem tem o que mostrar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Obrigado, Deputado Rafael Leitoa. Passo a palavra ao Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) -
Deputado Marco, primeiro, cumprimentar V. Exa. pela sua fala, pelo
seu pronunciamento fazendo uma síntese a respeito do que é o Governo
Flávio Dino, do que representa hoje no Maranhão, do que representa
hoje no Brasil. V. Exa. sabe, os colegas parlamentares sabem que hoje
nós temos uma referência administrativa no Maranhão para todo o
país. Isso é fato. Isso é conversado. Quando eu estava como Secretário
do Desenvolvimento Social e participava mensalmente de encontros
de Secretários em Brasília, isso era pauta de discussão, o Governo do
Maranhão, liderado pelo Governador Flavio Dino. E todos obviamente,
todos aqueles Secretários, e muitos faziam parte de estados ricos,
estados que não dependem basicamente de transferência constitucional
oriunda da União para o seu estado, com seus salários atrasados.
Obviamente se você atrasa salário do funcionário público do Estado,
você vai criando nos municípios uma crise econômica. E o Maranhão,
que é um estado que depende hoje praticamente meio a meio de
arrecadação própria e de transferência obrigatória da União, consegue
manter seus compromissos em dias no que diz respeito aos pagamentos
dos seus servidores. E aí eu saio da obrigação que é pagar o servidor do
Estado em dias, porque mais de 20 estados hoje não estão fazendo, e

vou para os investimentos, que V. Ex.ª muito bem relatou aqui. Em
qualquer área do Governo Flávio Dino, hoje, existem investimentos
sendo feitos, muito maiores do que outrora foi feito em outros governos,
que querem voltar agora para o Maranhão. Seja na área social, V. Ex.ª
citou o Bolsa Escola, que é o único Estado do país que tem, seja na área
da infraestrutura, que V. Ex.ª citou o programa Mais Asfalto, seja na
área de saúde, que expandiu e expandiu de forma responsável. Eu me
lembro aqui no primeiro mandato, Deputado Marcos, quando eu trouxe
na legislatura anterior, quando eu trouxe a esta Casa o debate da
construção daqueles inúmeros hospitais espalhados em diversos
municípios maranhenses de 20 leitos. E eu prenunciava: vão fechar. V.
Ex.ª está vendo o Brasil. Já viu. Todos nós já vimos o que está
acontecendo com esses hospitais. O Governador Flávio Dino expandiu.
E expandiu de forma responsável. E olhe a crise econômica que nós
estamos vivendo, A crise fiscal que nós estamos vivendo em todo o
Brasil. Sejam programas sociais, como V. Ex.ª citou também e que
estivemos juntos inaugurando o primeiro restaurante popular e
universitário no Maranhão, do Brasil, que foi na cidade de Imperatriz.
Uma demanda de V. Ex.ª, uma parceria da Secretaria de
Desenvolvimento Social com a Universidade Estadual do Sul do
Maranhão, que V. Ex.ª tanto brigou para que se tornasse realidade.
Saímos de cinco equipamentos para 25. Seja na segurança pública. E é
importante a gente relembrar. Eu não sou da tese, Deputado Marco
que a gente fique fazendo um governo sempre olhando pelo retrovisor.
Não sou, mas quando chega esse momento, vai chegando o momento
de reflexão da população, nós homens públicos temos a
responsabilidade de relembrar as pessoas o que nós passamos, nos ano
de 2013, por exemplo, tinha toque de recolher na cidade de São Luís,
eu me lembro, viajando pelo interior do Maranhão, eu ligava para
minha família, Deputado, se tivesse na rua eu pedia para ir para casa,
porque estava tendo toque de recolher em São Luís, porque havia 50
decapitados na penitenciária de Pedrinhas comandando o crime
organizado, lá de dentro de Pedrinhas, nas ruas de São Luís. Aí vem o
Governador Flávio Dino, chegou o momento, nós passamos 10 anos
no Maranhão sem chamar um policial militar, chega o Governador
Flávio Dino e no governo chama três mil. Três mil, salvo engano.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Três mil.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
E eu fico a me perguntar: Esses dezesseis anos que passaram de governo
de quem quer Governador o Maranhão de novo, não podia chamar a
polícia. Eu faço um desafio aqui nesta Casa, vamos pegar os dezesseis
de Governo, do Governo que se passou de quem quer voltar para o
governo, da ex-governadora Roseana e vamos pegar os três anos e meio
de Governo Flávio Dino, vamos ver quem chamou mais homens, mais
mulheres para Polícia Militar do Maranhão, vamos ver quem investiu
mais em segurança pública, pega o número de criminalidade e homicídios
na grande ilha de São Luís. Nós ainda temos 30 por mês? Temos. Vai
acabar? Não vai, não vamos ser utópicos. 30 ainda é muito? É. Mas
baixamos de 90 para 30, ninguém pode fechar os olhos para isso. São
Luís saiu da relação das 50 cidades mais violentas do mundo, ninguém
pode fechar os olhos para isso, aí, Deputado Marco Aurélio, é óbvio
que essa turma sabe que na disputa do voto é mais difícil e o que é que
estão tentando fazer? O que fizeram com o ex-governador Jackson
Lago, só que a gente vive em outro momento, eu me lembro, Deputado
Marco, na época da cassação do ex-governador Jackson, eu era
acadêmico de Direito, eu me lembro, perguntei a um professor meu na
época de Direito Constitucional se eu poderia rasgar a minha
Constituição e ele me perguntou por que, eu falei porque rasgaram no
TSE, professor, ele falou, de fato, o que aconteceu naquela Corte
talvez nunca mais aconteça e fique registrado nos Anais como a maior
vergonha jurídica da história do País. E parece que estão tentando
trazer isso de novo, só que a gente vive um outro momento e eu
aproveito e deixo um recado: Quer ganhar as eleições, vai para o voto,
vai para urna, disputa ideias, não dispute tapetão, a população do
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Maranhão está cansada disso, parabenizo V. Exa., Deputado Marco,
por trazer o tema, hoje logo após o registro de candidatura do
Governador Flávio Dino, dos candidatos a senador da coligação e a
importância que é, daqui a poucos dias, eu acho que a partir de quinta-
feira, salvo engano, está permitida a campanha eleitoral e a população
vai ter a possibilidade de fazer a avaliação do que antes não tinha e do
que agora tem. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Neto Evangelista, pela contribuição, uma
belíssima reflexão, eu faço questão de reforçar ao povo do Maranhão
esta campanha que, daqui a dois dias, nesta quinta-feira, vai se iniciar
da parte do Governador Flávio Dino será para mostrar o trabalho, será
uma campanha com muita alegria, será uma campanha para ir às ruas
olhando nos olhos das pessoas com muita segurança do trabalho que
foi feito. Do outro lado nós temos convicção de que virá muita investida
para tentar desqualificar esse trabalho, mas o povo do Maranhão é
sábio. Do outro lado o desespero é tão grande, porque veem que o
dobro de intenções de voto que o Governador tem em relação à segunda
colocada, para eles tirarem essa diferença em 52 dias fica uma coisa
muito difícil. Talvez até impossível. Porque eles não têm um discurso
novo, eles não têm uma prática nova, é mais do mesmo. É mais do
mesmo. Não têm como se reinventar. E o forte que tinham no passado,
que era a classe política, grande parte dessas lideranças está hoje com
o Governador Flávio Dino, que fez uma coalizão de forças juntando 16
Partidos, Partidos muitos deles que nunca estiveram conosco e hoje
reconhecem esse trabalho e vêm caminhar juntos para consolidar esse
projeto para o Maranhão. Lideranças que nunca estiveram conosco e
hoje estão aqui porque veem esse trabalho e querem estar conosco
para consolidar esse trabalho no Maranhão. É uma esperança que se
surge e coloco até em comparação, em nível nacional, que o Governador
Flávio Dino estaria hoje pronto, pronto para disputar a Presidência da
República, com a força de um trabalho. Com a liderança que tem um
campo político ele estaria pronto, mas ele preferiu ficar e disputar a
reeleição para consolidar esse trabalho. É possível que nesta eleição o
Flávio Dino tire do ramo grande parte de familiares de uma oligarquia,
é bem possível. Nas várias disputas, seja majoritária ou proporcional.
E isso é muito forte contra eles. Por isso não vão aceitar a força desse
trabalho, vão tentar de todas as formas, mas o povo sabe diferenciar, o
povo sabe discernir. E é nesse sentido que venho para reforçar aqui que
daqui a dois dias Flávio Dino é candidato a Governador. Flávio Dino é
elegível. Todas as investidas que tentarão contra ele, com toda
convicção, com a devida defesa essas investidas serão derrubadas.
Mas o que é mais importante é que existe uma reposta que quem dá
não é o Flávio Dino, essa reposta quem dá é o povo. E o povo sabe
quem trabalha, o povo sabe quem trouxe resultados e o povo sabe
comparar facilmente como era no passado e como é agora. Nós temos
a convicção de que a partir desta quinta-feira será um momento muito
importante para o debate, em que o povo do Maranhão vai participar.
É a comparação que se terá, muito fácil. Inclusive não existirá outro
caminho, é simplesmente a comparação do passado com esta
perspectiva de trabalho que o Governador Flávio Dino tem
desenvolvido e acreditamos plenamente na vitória, em primeiro turno,
do Governador Flávio Dino e que o povo do Maranhão vai dar, para
este projeto continuar fazendo as mudanças importantes em nosso
Estado. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY -  Senhor
Presidente, Deputado Adriano Sarney pelo tempo do PV, por favor, da
liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Deputado Carlinhos Florêncio, pela liderança do Bloco Unidos
pelo Maranhão, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR   DEPUTADO CARLINHOS   FLORÊNCIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores

deputados. Hoje é um dia muito importante para  a nossa   cidade de
Bacabal,  principalmente  pelo motivo de que hoje  está  sendo  instalado,
está sendo inaugurado o serviço de neurocirurgia no Hospital Laura
Vasconcelos. Realmente, uma grande conquista. Foi o
comprometimento  do   Governador e uma reivindicação nossa em que
mostramos para  ele a importância que é daquele  serviço.  Já  que o
hospital de  Bacabal é portas  abertas  e faz  urgência e  emergência   de
toda aquela  nossa  região, faltava naquele hospital  um serviço de
neurocirurgia para que pudesse atender aos acidentados, os
politraumatizados, que são   comuns naquela região, e  pudesse  ser
atendida ali  também a neurocirurgia de  urgência.  E, hoje,  o   Secretário
Carlos  Lula  está lá  em Bacabal  implantando esse  serviço,  que é de
extrema importância para a nossa cidade. Mais uma  promessa cumprida
pelo Governador na nossa   cidade. E  nós  acreditamos que isso trará
um alento muito grande  para todo o  povo daquela  região, que  não
precisará mais se  deslocar,  às vezes,  com  politraumatismo,    com
vários ossos quebrados, com trauma cirúrgico  abdominal, que
precisavam se deslocar de Bacabal para fazer a neurocirurgia fora.
Portanto, hoje Bacabal está de parabéns pela implantação de mais um
serviço oferecido  pelo Governo do Estado. E nós acreditamos que é de
extrema importância para a nossa cidade. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano Sarney, pela Liderança do Partido Verde.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor presidente, senhores deputados,
deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu ouvi atentamente o
longo pronunciamento  do Deputado Marco Aurélio, que é do partido
do Governador inelegível Flávio Dino. E alguns pontos me chamaram
muita atenção, como por exemplo, a questão da segurança. A segurança
falou muito sobre toque de recolher. Ouvi uns deputados falando aqui
agora há pouco. Só que esquecem, pois tem memória curta  de que o
toque de recolher foi feito justamente durante a campanha de 2014. E
logo após a campanha de 2014, como num passe de mágica, todo o
terrorismo que se instalou na ilha de São Luís e no Maranhão acabou
do dia para noite. Ninguém se lembra que, após outubro de 2014, não
existia toque de recolher, não existia anarquia, não existia cabeças rolando
em Pedrinhas, não existia nada disso, tudo foi controlado, tudo foi
pacificado. A Governadora Roseana Sarney utilizou recursos do
BNDES e aplicou em novas cadeias no interior do Maranhão,
empreendimentos esses que não foram levados até o final pelo
Governador Flávio Dino. E ninguém lembra, Senhor Presidente,
senhoras e senhores maranhenses, que aquilo que aconteceu no
Maranhão, naquela época, foi algo que foi se arrastando com o tempo.
Governos passados que deixaram com que facções criminosas se
instalassem no Maranhão, que deixaram com que bandidos daqui do
Maranhão fossem tomar aula de pós-graduação em presídios fora do
Maranhão, em São Paulo, no Rio para prender a malandragem e trazer
para cá as suas filiais do crime organizado. E aqui ninguém fala, Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, que, no ano de 2005, tomou posse
como Secretário de Justiça e Cidadania do Governo do Maranhão, o
Senhor Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior, da oligarquia Flávio
Dino, foi Secretário de Justiça e Cidadania, quando os bandidos
maranhenses foram tomar aula de pós-graduação com o PCC, lá em
São Paulo, e quando no ano de 2006, o senhor Sálvio Dino de Castro e
Costa Júnior, da oligarquia Flávio Dino, pediu demissão do Governo
José Reinaldo para assumir a coordenação política da campanha do
irmão Flávio Dino de Castro e Costa, da oligarquia Castro e Costa,
que começou lá em João Lisboa, com os eu pai Sálvio, que foi Prefeito
daquela cidade por algumas vezes, foi funcionário da Casa Civil do
Governo Roseana Sarney, que conseguiu bancar os estudos dos filhos
e que hoje é Governador do Estado do Maranhão, inelegível. Ou vamos
atropelar a Justiça, ou vamos ignorar a Justiça do Maranhão? É isso
que o ex-juiz quer? Atropelar a Justiça maranhense. Ignorar uma decisão
da Justiça maranhense. Pois bem, foi feito aqui um desafio, vamos ver
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quem mais nomeou policiais no Maranhão. Está feito o desafio. Vou
fazer este levantamento no meu gabinete. Vou levantar todos os
concursos, todas as nomeações de policiais no Estado do Maranhão,
inclusive o último concurso público que foi utilizado pelo Flávio Dino
para colocar policiais aqui.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Um aparte,
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Com o
aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu queria que
nesse levantamento também V. Exa. fizesse levantamentos se houve
algum concurso para parte civil da segurança do Estado, considerando
de que Codó, por exemplo...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputado Adriano, por gentileza, é que V. Exa.
está falando pelo tempo da liderança e não cabe aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Então entro no
tempo normal. Deveriam ter cancelado, mas levante isso. Não houve
concurso da Polícia Civil e tive informações que dois mil e oitocentos
e alguma coisa de policiais militares foram aposentados. Dos 3.000
que entraram, 1.000 foi feito concurso e os outros 2.000 por concurso
também, mas por força de ação judicial e não pelos propósitos
governamentais. Fica o meu registro para que V. Exa. pudesse apurar
levando em consideração esses meus argumentos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Muito
obrigado, Deputado. Peço desculpa à Mesa, pois achava que estava
falando pelo tempo do Partido.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Minhas desculpas
também à Mesa, Senhor Presidente Stênio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Mas foi
muito valorosa a questão aqui levantada pelo Deputado César. E
certamente, Deputado, isso fará parte desse estudo que vou pedir para
realizar no meu gabinete, porque acho que estamos em um momento
político, como foi muito bem dito aqui pelo orador que me antecedeu
e acho que o povo maranhense merece sim saber da realidade, merece
sim saber de toda a história, de tudo aquilo que ocorreu em Pedrinhas,
quais foram os verdadeiros culpados e aí chegaremos, talvez, à origem
dos fatos, à origem de como ocorreu tudo isso. Já que estamos falando
e mexemos muito com as questões pessoais, familiares, então agora
vamos colocar essas questões à tona para que tudo aconteça. E só para
finalizar, Senhor Presidente, gostaria aqui de dizer que fico ouvindo
muito atentamente os comunistas falarem que a Oposição do
Governador Flávio Dino quer ganhar no tapetão. Muito me deixa
perplexo em relação a isso. Todo santo dia recebo no meu gabinete uma
notificação vinda do escritório, do advogado Carlos Lula, que é o
advogado e Secretário do Governador Flávio Dino, com fake process,
processos fakes, querendo que o TRE tome alguma decisão em relação
a uma caminhada em tal lugar, a uma carreata em tal lugar, a uma fala
que fez assim, a uma fala que fez assado, possa aqui chamar a pessoa
do TRE para dar um esclarecimento e dizer a todo povo maranhense
quem que realmente está querendo perseguir e ganhar no tapetão os
seus adversários. Mas não tenho medo de Flávio Dino não, nós vamos
em frente e vamos superar tudo isso, responder a cada representação
que ele está querendo fazer, a cada fake process que ele está querendo
colocar e vamos em frente. Porque a gente sabe muito bem que quem
está inelegível é o Governador Flávio Dino. E nada mais a dizer, Senhor
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Paulo Neto, por 10
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, em seguida ao Deputado Paulo Neto, eu gostaria de utilizar
o tempo também.

O SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO - Eu também,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Vamos dividir o Bloco, então, que são 35 minutos,
entre os três deputados.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, deputados. estou vindo, a esta tribuna
muito satisfeito, alegre, Deputado Marco Aurélio, Deputado Rogério
Cafeteira, Deputado Stênio na presidência, porque o Baixo Parnaíba,
no sábado, recebeu uma grande obra, uma das maiores obras que naquela
região foi executada no último século, o Hospital regional. Deputado
Marco Aurélio, o Hospital regional de Chapadinha onde o Governador
inaugurou essa obra, o Governo do Estado. O Governador não, o
Governo do Estado. Ali foi plantada uma grande semente para a região.
Todo o Baixo Parnaíba estava sábado em Chapadinha para a inauguração
da maior obra do século que nós temos ali, que  foi o Hospital regional
de Chapadinha. Aquele hospital vai atender a todos os municípios na
região. Nós queremos parabenizar o Governador e dizer que a região
abraça o Governo do Estado, porque ali prometeu e cumpriu terminar
o hospital. O hospital hoje já está atendendo a todo vapor hemodiálise.
A dificuldade, Deputado Marco Aurélio, que nós do Baixo Parnaíba
tinha de trazer, de ajudar. Eu que ajudei tanto os pacientes de hemodiálise
andar 300, 500 quilômetros três vezes por semana para São Luís. Hoje
vai ser atendido em Chapadinha. É um grande feito, um grande feito
para nossa região. Parabenizar o Governo do Estado por essa grande
obra. Governador, conte com a gente. Estaremos do seu lado
defendendo o que há de melhor para o Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Ainda pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o líder Deputado Rogério Cafeteira, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, aqui eu queria até apartear mais
o Deputado Marco Aurélio, que utilizou o Grande Expediente, fez um
belo pronunciamento e teve aparte de vários colegas. Mas aqui,
Deputado, eu queria fazer o meu registro, lhe parabenizando pelo seu
pronunciamento equilibrado,  mostrando a realidade que acontece e
aconteceu durante esses três anos, quase 4 anos de Governo de Flávio
Dino, mas, Senhor Presidente, eu há pouco presenciei aqui o
pronunciamento do nobre Deputado Adriano Sarney, que aqui repetiu
o que a imprensa, principalmente o grupo de imprensa ligado, ligado
não, do qual o Deputado é um dos donos, continua até hoje a propagar
um fake, e aqui eu quero registrar, Deputada Andréa, novamente, a
nossa posição, em momento nenhum, nós dissemos que a sentença da
juíza, a decisão da juíza, da juíza de Coroatá é fake. O que nós dissemos
é o que foi dito aqui pelo Deputado Adriano e que vem sendo
propagado pelo sistema de comunicação do Deputado é uma mentira e
é, o Deputado sabe disso, uma decisão de 1º grau, Deputado Marco
Aurélio, não torna ninguém inelegível, a Lei Complementar 135/2010 é
muita clara, só uma decisão de colegiado, de tribunal, pode deixar
algum candidato inelegível, o que não é o caso, e nós recorremos dentro
da lei, discordamos da sentença, Deputado Marco, recorremos ao
tribunal, achamos que a conduta da magistrada não foi o correto e
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assim foi uma decisão dos advogados do Governador Flávio Dino,
fizeram a representação no CNJ, agora as pessoas que são acostumadas
a sempre mandar e serem obedecidas têm dificuldade de conviver com
o contraditório. Se nós estivermos errados, Deputada Andréa, a
sentença vai ser mantida. Se nós estivermos errados, o CNJ não fará
nenhum tipo de punição, nem chamará, nem a magistrada será, terá
qualquer que seja o tipo de punição. Agora, querer proibir que nós
usemos a nossa defesa aí eu acho que já é querer demais. Sobre aqui o
desafio feito. Eu, o Deputado não se encontra mais, mas vou pedir,
depois teremos muito tempo para isso, com certeza, com que período
de tempo quer fazer essa comparação, Deputado Marco Aurélio, sobre
contratação de policiais, obviamente que se nós tivermos Governo
Flávio Dino e Governos Roseana Sarney é possível que ela tenha mais,
ele tem três anos e meio, ela tem dezesseis anos. É óbvio que nesse se
fomos tomar o tempo de mandato de ambos a disputa fica
completamente desequilibrada. Mas podemos fazer uma proporção,
ou podemos determinar qualquer época que seja, qualquer espaço,
qualquer período de governo da governadora que tenho certeza de que
não supera o do Governador Flávio Dino. O Deputado também falou
sobre questão penitenciária, essa é uma questão que eu acho que o
Deputado deu uma pisada de bola ao tocar nesse assunto, Deputado
Marco, até porque nessa época o Maranhão é conhecido até hoje pelas
decapitações, Pedrinhas é conhecida nacionalmente pela decapitação
de detentos e depois alguns detentos ainda chutando as cabeças como
se fossem bolas de futebol. E aí querer ainda responsabilizar um irmão
do Governador Flávio Dino que foi Secretário durante um ano, mais ou
menos, entre 2005 e 2006? Eu acho que aí foge qualquer...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Eu solicito um aparte. Eu falaria em seguida, mas já
complemento a fala de V. Exa., devido ao baixo quórum existente neste
momento, mas quero aproveitar a fala de V. Exa. Quero deixar bem
claro que o Governador Flávio Dino é elegível. O Deputado que
antecedeu ele fala até com medo dessa força eleitoral que o Governador
Flávio Dino tem, o grupo deles têm medo dessa força eleitoral. Imaginem
só um candidato com mais de 60% de intenção de votos, não é só a
chance de o Governador Flávio Dino ganhar em primeiro turno,
Deputado Rogério, é a chance de o Governador Flávio Dino eleger
também em sua chapa os dois senadores e isso é um duro golpe na
oligarquia. Isso é tirar do ramo pessoas que há muito tempo esperaram
por essa disputa. A chance de o Governador Flávio Dino ganhar em
primeiro turno com mais de 60% traz junto a possibilidade real da
eleição dos dois Senadores da chapa: o Ewerton e a Eliziane. Tanto é
que está todo mundo ali embolado em uma disputa, os 04 candidatos.
E essa arrancada do Governador Flávio Dino, nós temos uma convicção
de como é um duro golpe neles e vão tentar de todas as formas, como
fizeram com o Jackson Lago, um governo legítimo, eleito pelo povo,
que chegou com tanta esperança, com tanta força popular e eles tiraram
o Dr. Jackson do poder. Mas o Poder que antes podia, hoje não pode
mais. Essa frase não é minha, essa frase é de um artigo do ex-Presidente
José Sarney: “O Poder que antes podia, hoje não pode mais”. Na
época ele escreveu, Deputado Rogério, se tratando da Comunicação,
da influência das redes sociais, mas tenho convicção de que a leitura
dessa frase ela vai para além disso. Porque o Poder que antes podia,
hoje não pode mais. Hoje as instituições têm esse trabalho e a sociedade
participa de perto, acompanha de perto. E a legitimidade do voto do
Governador Flávio Dino, a ser confirmada, é algo que se impõe a uma
decisão. Eles sabem que uma decisão monocrática não deixa ninguém
inelegível, eles sabem, mas eles vão insistir nessa tese. Mas já, já o
TRE vai fazer justiça, nós acreditamos nisso, e até lá eles já tentaram
confundir a opinião pública. Ainda ontem o jornal deles foi obrigado a
colocar uma matéria destacando que o Governador é elegível, por força
da Justiça. Tentam confundir como fizeram, por exemplo, Deputado
Rogério, quando da delação de uma pessoa no caso da Odebrecht, que
citou o Governador Flávio Dino e foram meses de muitos ataques
insistentes querendo colocar o Governador Flávio Dino na vala comum.
Mas, depois de poucos meses, a própria Procuradoria Geral da

República arquivou o caso e decretou que Flávio Dino não tinha
qualquer envolvimento com a questão. Mas até lá eles tentaram manchar
a honra do Governador Flávio Dino. E por que não conseguiram?
Porque Flávio Dino, em vez de se resignar, ele fez foi se indignar e foi
para o debate defender a sua honra, defender o seu trabalho. E da
mesma forma o fará. Nós temos essa convicção. Portanto a todo o
povo do Maranhão, Flávio Dino é elegível. Flávio Dino daqui a dois
dias será candidato. Flávio Dino vai para as ruas discutir propostas do
seu novo plano de governo. Flávio Dino vai fazer uma campanha não
com perseguições, mas com alegria, só no passinho, só no passinho.
Vai levar esperança. E esse trabalho vai continuar. Obrigado, Deputado
Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Marco, então, para complementar, eu queria usar apenas
aqui uma parte do despacho do Desembargador do TER, que concedeu
o direito de resposta ao Governador Flávio Dino e obrigou a Mirante
a falar a verdade. O que ele diz no seu despacho: “Notícia sabidamente
inverídica e difamatória”. E que infelizmente continua sendo propalada,
inclusive aqui dessa tribuna. Então aqui, Deputado Marco, só mais
uma vez para registrar, o Governador Flávio Dino está elegível. Terá o
deferimento do seu registro de candidatura agora. Concorreremos e
venceremos pelo reconhecimento que o povo tem pelo trabalho do
Governador. Sobre as demais questões colocadas aqui, eu pediria que
quem nos assiste, quem nos acompanha, Deputada Andréa, faça uma
comparação do tempo. Eu acho que o Deputado Adriano não está mais
aqui, mas eu acho que daqui a pouco o Deputado Adriano iria querer
colocar culpa em algum parente do Governador Flávio Dino, por
exemplo, pela greve da Polícia Militar também  e outros vários
problemas administrativos que tiveram no Governo anterior. O nosso
objetivo aqui hoje, senhoras e senhores deputados, é que a gente olhe
para frente. Infelizmente algumas pessoas que criticam o Governador
Flávio Dino insistem em olhar fatos anteriores. Mas todas às vezes
que insistirem nessa questão, nós estaremos aqui para avivar a memória
de todos. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Em função de não haver mais quórum, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney,  Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Francisca Primo, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina
Melo, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Wellington do Curso
e Zé Inácio Lula.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,  Ricardo Rios,
Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente, em
exercício, Deputado Stênio Rezende, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra ao Deputado Júnior Verde. Não havendo mais
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oradores inscritos para o Pequeno Expediente e não havendo matéria a
ser apreciada na Ordem do Dia por tratar de sessão não deliberativa, o
Presidente, na forma do Regimento Interno, incluiu na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 383/2018, de autoria
da Deputada Valéria Macedo e 384/2018, de autoria do Deputado
Cabo Campos. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo destinado aos Partidos e Blocos, falaram o
Deputado Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Independente
e pela Liderança deste Bloco, a Deputada Andréa Murad, pelo Bloco
Parlamentar de Oposição e o Deputado Rogério Cafeteira, pela
Liderança do Governo. Na forma do Regimento Interno, o Presidente
em exercício, 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, 14 de agosto de 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, 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, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Zé Inácio Lula. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Na sequência ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de
Resolução nº 061/2018, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que
concede a “Medalha do Mérito Legislativo João do Vale” a Senhora
Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone; Requerimento nº 378/18, do
Deputado Othelino Neto, ao Embaixador da República de Cuba no
Brasil, Senhor Rolando Gomes Gonzalez, com manifestações de
solidariedade ao povo cubano, tendo em vista as sanções sofridas face
ao embargo Norte- Americano a economia daquele país; Indicações nºs:
483 e 484/18, ambos de autoria do Deputado Cabo Campos ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, bem como
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando que seja aplicado aos alunos do Curso de Formação de
Soldados – CFSD/PMMA, o Regimento Interno do CFAP, assim como
aplicado o art. 102, Parágrafo único, face ao grande número de
reprovações com a nota 6,00 (seis), pelo fato de estar sendo aplicado
o Edital nº 01/201/CESPE que prevê a nota 7,00.  Seja ainda
oportunizado aos 130 (cento e trinta) alunos reprovados a Recuperação
nas referidas disciplinas, em cumprimento ao Regimento Interno do
CFA e 485/18, do Deputado Fábio Braga, ao Senhor Secretário de
Segurança Pública do Estado, solicitando a implantação de um Posto
Policial no Povoado Leite, Município de Itapecuru-Mirim. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido, após deferir as Indicações acima citadas
e concedeu a palavra ao Deputado Fábio Braga que informou ter
protocolado uma indicação ao Secretário de Estado de Segurança

Pública, Senhor Jeferson Portela, solicitando a instalação de um Posto
Avançado da Polícia Militar para o povoado de Benedito Leite,
localizado na extremidade entre Vargem Grande, Itapecuru e Presidente
Vargas. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso informou ter
protocolado indicações às empresas Vivo, Claro e Oi, solicitando a
instalação de torres de transmissão de telefonia nos Povoados de Faisa,
Município de Santa Luzia e Bananal, Município de Edison Lobão. O
Deputado Rigo Teles, por sua vez, protestou contra o Prefeito
Municipal de Barra do Corda em virtude do atraso do salário dos
técnicos, jogadores e diretores do Cordino Futebol Clube, destacando
que o município sempre foi o principal patrocinador do time, que
depende do apoio financeiro da Prefeitura. Com a palavra o Deputado
Júnior Verde destacou sua participação no encerramento do Projeto
Bombeiro-Mirim, no povoado do Município de São Mateus. Por fim,
o Deputado César Pires informou ter recebido os empresários da
Construtora Cyrela para tratar do Complexo Jardins, relatando que a
empresa se dispôs a conceder aos usuários que foram prejudicados,
um contrato de aluguel em um apartamento dentro dos mesmos padrões
do Jardins. O Deputado informou ainda que irá propor novas CPI’s
para investigar as construtoras Gafisa e Franere. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, determinando que fosse feita verificação de
quórum a pedido do Deputado Edilázio Júnior, quando os Líderes do
Bloco Parlamentar de Oposição, do Bloco Parlamentar Independente e
do Bloco Parlamentar PV - PSD declararam obstrução. Constatado
que não havia quórum regimental, o Projeto de Lei de Conversão nº
005/2018, oriundo da Medida Provisória nº 275/2018 e o Parecer nº
235/2018, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário
ao Projeto de Lei nº 083/2018 ficaram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária. Os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 026/2017,
de autoria do Deputado Cabo Campos e 035/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda e os Requerimentos nºs: 371/2018, de
autoria do Deputado Edson Araújo, 375/2018, do Deputado Cabo
Campos e 372/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad, também
ficaram transferidos para a próxima Sessão devido à ausência de seus
respectivos autores. Na sequência, foram submetidos à deliberação do
Plenário e aprovados os Requerimentos nºs 341/2018, de autoria do
Deputado Rigo Teles, solicitando que seja discutido e votado em regime
de urgência para o Projeto de Lei nº 126/2018, de sua autoria e 378/
2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, ao Embaixador da
República de Cuba no Brasil, Senhor Rolando Gomez Gonzalez,
enviando mensagem de repúdio ao embargo norte-americano à economia
do País Caribenho, que atinge principalmente a população mais carente
de Cuba. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei de Conversão nº
004/2018, referente a Medida Provisória nº 275/2018. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma
forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos. No Expediente Final
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que lamentou a morte trágica
do Senhor Raimundo Marques de Sousa, no último fim de semana.
Também teceu duras críticas ao Governador Flávio Dino,
principalmente em relação ao sistema de saúde do Estado do Maranhão.
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, 08 de agosto de 2018. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Francisca Primo - Primeira
Secretária, em exercício. Deputado Professor Marco Aurélio - Segundo
Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE AGOSTO,
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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 MARCO AURÉLIO, VICE-
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – VICE-PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
CÉSAR PIRES
ROGÉRIO CAFETEIRA
RAFAEL LEITOA (Suplente)

 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 180/2018  – ISTITUI a Semana de

combate e prevenção à obesidade infantil.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº 181/2018  – DISPÕE sobre a proibição

da venda de bebida alcoólica e cigarro às gestantes, no âmbito do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 182/2018  – INSTITUI a meia entrada

para jovens de até vinte e um anos de idade em estabelecimentos que
proporcionam lazer e entretenimento.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 183/2018  – DISPÕE sobre a criação

da carteira de identificação do autista (CIA) para pessoas com transtorno
do espectro autista (TEA), e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº 184/2018  – DISPÕE sobre a

autorização de parcelamento de dívida de veículos removidos, recolhidos
e apreendidos pelo DETRAN, que se acham selecionados para hasta
pública.

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  ROGÉRIO CAFETEIRA
PROJETO DE LEI  Nº 185/2018  – INSTITUI a Política

Estadual de Agroecologia e Pprodução Orgânica do Maranhão
(PEAPOMA).

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÈ
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 186/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o  Instituto Flôr de Liz  do Município de Morros, com sede e
foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI  Nº 187/2018  – DISPÕE sobre instituição

do “Dia Estadual da Polícia Militar Feminina”, no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº 188/2018 – DISPÕE sobre o

reconhecimento do   “Festejo de Santa Teresa D`ávila”, como Patrimônio
Cultural e Imaterial do Estado do  Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA: Deputado  MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 189/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o  Centro de Aprendizagem Conceição de Maria-CEAP.
AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOILANDA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2018
– CONCEDE a Medalha de Honra ao Mérito do Legislativo “Manoel
Beckman” a ABDON JOSÉ MURAD JÚNIOR.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Médico OSCAR
REYNALDO MOLINA BENITEZ, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado EDUARDO  BRAIDE
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/2018

– CONCEDE a Medalha de Honra ao Mérito do Legislativo “Nagib
Haickel” ao HAROLFRAN ALVES DE MELO..

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/2018

– CONCEDE a Medalha de Honra ao Mérito do Legislativo “Maria
Aragão” a VALDERES MARIA COUTO DE MELO.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado  EDUARDO  BRAIDE
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060/2018

– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” a
senhora ARLETE BEZERRA LUTIFI..

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
MENSAGEM  GOV. Nº 049/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 140/2016, que DETERMINA a aplicação de
multa a Construtoras e a Incorporadoras, por atraso na entrega do
imóvel residencial ou comercial ou consumidor e dá outras providências,
de iniciativa do Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
MENSAGEM  GOV. Nº 050/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao PROJETO DE LEI Nº  051/2017, que ESTABELECE diretrizes
para o Programa de Fisioterapia para idosos (Fisioterapia Geriátrica),
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências, de
iniciativa do Deputado WELLINGTON DO CURSO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 053/2018 –  VETO  PARCIAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  009/2016, que INSTITUI a Semana
Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia, a ser realizada
anualmente na terceira semana do mês de outubro, de iniciativa do
Deputado WELLINGTON DO CURSO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
MENSAGEM  GOV. Nº 054/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao PROJETO DE LEI Nº  127/2018, que DISPÔE sobre a prioridade
de atendimento às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos,
estabelecimentos comerciais e instituições financeiras  e dá outras
providências, de iniciativa do Deputado ROBERTO COSTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT  CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 055/2018 –  VETO  PARCIAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  185/2017, que DISPÔE sobre a
criação do Selo “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência” no âmbito
do Maranhão  Amiga  e dá outras providências, de iniciativa do Deputado
WELLINGTON DO CURSO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de agosto de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 284/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 163/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Sistema
de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas do Estado do
Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer,
modificar ou retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo,
como é o caso em análise desta proposição.

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições ao Poder Executivo, como se observa nos arts. 3º a 10.

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

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

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

163/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 163/2018, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio -Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 285/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 158/2018,de
autoria do Senhor Deputado Paulo Neto, que Dispõe sobre a assistência
jurídica integral e gratuita aos policiais militares que, no exercício de
suas funções, se envolvam ou sejam implicados em casos que demandem
tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer,
modificar ou retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo,
como é o caso em análise desta proposição.

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

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

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições ao Poder Executivo, para garantir assistência jurídica
integral e gratuita aos policiais militares que, no exercício de
suas funções, se envolvam ou sejam implicados em casos que
demandem tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial.

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

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

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

158/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, por maioria, contra os votos dos Senhores Deputados Eduardo
Braide e César Pires pela rejeição do Projeto de Lei nº 158/2018, nos
termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Carlinhos Florêncio -Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 286/2018

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 159/2018, autoria do Senhor Deputado
Paulo Neto, que “Institui a obrigatoriedade de equipes de prevenção
e resposta a emergências nas empresas prestadoras de serviço
contratadas pelo Estado do Maranhão.”

O Projeto de Lei, em análise, pretende tornar obrigatória a
presença de equipe de prevenção e resposta a emergências nas empresas
contratadas para prestação de serviço e realização de obre pelo poder
público estadual.

Também, o Projeto de Lei estabelece a obrigatoriedade das
empresas contratarem Bombeiros civis nas áreas ou edificações abertas
ou fechadas e Guarda-vidas onde houver ambiente aquático natural ou
artificial.

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

compete à União legislar sobre direito do trabalho, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”
(original sem grifos)

A matéria tratada no Projeto de Lei refere-se a Segurança do
Trabalho e está inserida nas normas de direito do trabalho. Consoante
a CF/88 a competência privativa para legislar sobre direito do trabalho
é da União, não podendo o Estado legislar sobre o assunto, sob pena
de ferir as normas de competência do processo legislativo estabelecido
na Magna Carta Federal, padecendo de inconstitucionalidade
monoestática (formal).

Sobre o assunto, vejamos entendimento o Supremos Tribunal
Federal:

“Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
1.314, de 1º-4-2004, do Estado de Rondônia, que impõe às
empresas de construção civil, com obras no Estado, a
obrigação de fornecer leite, café e pão com manteiga aos
trabalhadores que comparecerem com antecedência mínima
de quinze minutos ao seu primeiro turno de labor. Usurpação
da competência da União para legislar sobre direito do
trabalho (inciso I do art. 22). [ADI 3.251, rel. min. Ayres
Britto, j. 18-6-2007, P, DJ de 19-10-2007.]”

O presente Projeto de Lei também está criando uma obrigação
para as empresas privadas contratarem profissionais (Bombeiros civis
e Guarda-vidas), violando também competência legislativa da União
(art. 22, XVI) sobre organização do sistema nacional de emprego
e condições para o exercício de profissões. Só a União poderá
estabelecer a obrigatoriedade contratação de profissionais.

Outrossim, o presente Projeto está tratando de contrato
administrativo quando prevê obrigação as prestadoras de serviços para

o Estado. Contratos Administrativos compete a União estabelecer
normas gerais, ficando para os estados as normas específicas, vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
.............................................................................................
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art.
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;”

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
quando do julgamento da ADI 2334 e ADI 3670,  in verbis:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de
caráter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não
configurada a alegada usurpação de competência
privativa da União por Lei estadual. 4. Competência
concorrente que permite ao Estado regular de forma
específica aquilo que a União houver regulado de forma
geral (art. 24, inciso V, da Constituição). 5. Não
conhecimento da ação quanto aos Decretos nos 27.254,
de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e improcedência
quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de
7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.

Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de
21-11-2005, que cria restrições a empresas que
discriminarem na contratação de mão de obra:
inconstitucionalidade declarada. Ofensa à competência
privativa da União para legislar sobre normas gerais de
licitação e contratação administrativa, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais de todos os entes da Federação
(CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre direito do
trabalho e inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV, e
art. 22, I). [ADI 3.670, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-
4-2007, P, DJ de 18-5-2007.]

Acontece que, a competência para elaboração de normas
complementares dos Estados é no sentido de adequar a legislação
as peculiaridades  locais, o que não é o caso, ou seja, a matéria sobre
segurança do trabalho não é um problema local, específico do Estado
do Maranhão.

Como visto, o Projeto de Lei padece de insconstitucionalidade
formal, por invadir a competência legislativa da União, violando assim,
varios dispositivos do art. 22, da Magna Carta Federal.

VOTO DO RELATOR:
Ex positis, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 159/

2018, em face de sua inconstitucionalidade formal, por ferir normas de
competência e com isso o princípio do devido processo legislativo.

É o voto.

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

votam , por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 159/2018,
nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Rogério Cafeteira -Relator
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Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 287/2018

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

parecer, o Projeto de Lei nº 170/2018, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária e Solidária das Famílias da Vila Redenção e
Adjacente - ACESF, com sede e foro no Município de Imperatriz,
neste Estado.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos promover políticas de assistência
social e defesa dos direitos de seus moradores, bem como organizar
produção e promoção de eventos esportivos e culturais, ações sociais
votadas em defesa dos direitos humanos, sendo das crianças e dos
idosos.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 170/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Rogério Cafeteira -Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  288/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 053/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Souza Neto, que propõe a Medalha

do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Sebastião
Albuquerque Uchôa Neto.

No Currículo anexado ao presente Projeto de Resolução
Legislativa, demonstra que o homenageado, o Senhor Sebastião
Albuquerque Uchôa Neto, foi Agente de Segurança Penitenciária da
Secretaria de Justiça do Estado de Pernambuco, encarregado de
Recursos Humanos da Superintendência do Sistema Penitenciário de
Pernambuco, bem como Diretor Executivo do Presídio Professor Aníbal
Bruno, com relevantes serviços prestados e obtenção de elogios da
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Atualmente, exerce
o Cargo de Delegado de Polícia Civil no Estado do Maranhão (Cargo
Efetivo), tendo exercido o Cargo de Chefe da Casa de Detenção do
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, Estado do Maranhão, bem como
Secretário de Estado da Justiça e Administração Penitenciário do Estado
do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 053/2018, de autoria do Senhor Deputado
Souza Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 053/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio -Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  289/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 054/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Osmir
de Cássia Sampaio.

No Currículo anexado ao presente Projeto de Resolução
Legislativa, demonstra que o homenageado, o Senhor Osmir de Cássia
Sampaio, “possui graduação em Medicina pela Universidade Federal
do Maranhão (1984), residência médica em neurocirurgia no serviço
de residência Dr Paulo Niemeyer - RJ (1987), Mestrado em Ciências
da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão (2005). Doutorado
em Ciências da Saúde Aplicadas ao Aparelho Locomotor pela Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto - USP (2015). Médico Neurocirurgião
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da Universidade Federal do Maranhão. Membro titular da Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia, Membro Titular da Academia Brasileira
de Neurocirurgia. Especialista e Membro Titular pela Sociedade
Brasileira de Coluna, Médico Neurocirurgião do Hospital São
Domingos, do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia do Maranhão
e Chefe do serviço do Centro de Tratamento da Coluna Vertebral do
Maranhão.”

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 054/2018, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 054/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio -Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 291/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 007/2018, apresentada pela Senhora

Deputada Nina Melo, que Propõe o envio de Mensagem de Aplausos,
dirigida aos Senhores Edilson Baldez das Neves, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão - FIEMA e Marco
Moura, Superintendente Regional do Serviço Social da Indústria
- SESI, cumprimentando-os pela inciativa da implantação do Projeto
SESI Indústria do Conhecimento no Maranhão, em especial pela
inauguração de sua 20ª Unidade no Município de Colinas, neste Estado.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 007/2018 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 007/2018, nos termos do voto do
Relator.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio -Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 292 /2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 026/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
implantação de medidas de informação e proteção à gestante e
parturiente contra a desumanidade obstétrica no Estado do Maranhão.

Na Mensagem nº 052/2018, o Senhor Governador do Estado
expõe as razões do veto integral, destacando que o veto à proposição
decorre de inconstitucionalidade formal, tendo em vista o disposto no
art. 22, inciso I, da CF/88, que estabelece a competência privativa da
União para legislar sobre eventual responsabilização, civil ou penal, se
for o caso, do profissional ou estabelecimento, e cuja competência
legislativa é exclusiva da União, nos termos do dispositivo constitucional
mencionado.

  Ademais, as razões do Veto Governamental, aponta que o
Projeto de Lei ora vetado padece de inconstitucionalidade formal por
ultrapassar a seara de competência do Estado do Maranhão, pois
estabelece condutas delitivas (ainda que sem impor sanção), o que está
além da competência do Estado, sobretudo por delas poder decorrer
eventual responsabilização, civil ou penal.

É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-
lo-á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões
do veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 052/2018, do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao Projeto de Lei
Ordinária nº  026/2017, considerando-o inconstitucional
formalmente.

No Veto Jurídico (Inconstitucionalidade), destaca-se que o
Projeto de Lei em análise é, realmente, inconstitucional, posto que
aborda a matéria de direito civil, que é de competência legislativa
privativa da União.

Segundo a Constituição Federal:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
(...)
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Assim sendo, as razões do Veto Governamental, são

convincentes e esse entendimento tem sido inúmeras vezes reafirmado
pela jurisprudência pátria, de onde se destacam o seguinte julgado:
Competência Legislativa. Ação Direta de Inconstitucionalidade
90089320048070000 DF 0009008-93.2004.807.0000, Relator:
ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2006, Conselho
Especial, Data de Publicação: 22/08/2007, DJU Pág. 112 Seção: 3.

Dadas essas circunstâncias preliminares e, considerando que a
manutenção da coerência legislativa é, sobretudo, condição elementar
para o bom funcionamento da máquina pública, convém reiterar as
razões do veto na forma acima fundamentado.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que o assunto tratado fere princípios constitucionais, conforme
os fundamentos acima descritos.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 026/2017, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 026/2017, nos termos do voto do Relator, contra o
voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio -Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 293 /2018

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

legalidade do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 266/2017, de
autoria do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, 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.

Na Mensagem nº 051/2018, o Senhor Governador do Estado
expõe as razões do veto integral, destacando que o projeto de lei ora
vetado, em linhas gerais, estabelece a possibilidade de os motoristas
das concessionárias do serviço de transporte público da Região
Metropolitana de São Luís atenderem, no período compreendido entre
às 22:00 (vinte e duas) horas e às 5:00 (cinco) horas, ao sinal de
embarque e desembarque fora da parada seletiva regular. Não obstante
o relevante interesse público, a proposta legislativa não se coaduna
com as disposições da Constituição da República, em especial com o
art. 30, incisos I e V, o qual dispõe que é competência do Município
legislar sobre assuntos de interesse local, bem como organizar e
prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte
coletivo, senão vejamos:

“ Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(...)

V- organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que
tem caráter essencial;”

  Ademais, as razões do Veto Governamental, aponta que
considerando que a competência residual dos Estado-Membros (art.25,§
1º, da CF/88) não autoriza que os mesmos disciplinem matérias de
competência de outros entes federados, tem-se a impossibilidade de
norma estadual versar sobre o transporte urbano de passageiros, posto
que essa temática se insere no rol das particularidades dos Municípios.

É o relatório.
No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer

(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-
lo-á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões
do veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 051/2018, do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao Projeto de Lei
Ordinária nº  266/2017, considerando-o inconstitucional
formalmente.

Assim sendo, as razões do Veto Governamental, são
convincentes e esse entendimento tem sido inúmeras vezes reafirmado
pela jurisprudência pátria, de onde se destacam os seguintes julgados:
Competência Legislativa. Ação Direta de Inconstitucionalidade 845,
Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/
2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT
VOL-023 10-01 PP-00031 RTJ VOL-00205-01 PP-00029 LEXSTF
v. 30, n. 352, 2008, p. 43-56);  Ação Direta de Inconstitucionalidade
2349, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
31/08/2005, DJ 14-10-2005 PP – 00007 EMENT VOL-02209-01 PP-
00125 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 46-53).

Dadas essas circunstâncias preliminares e, considerando que a
manutenção da coerência legislativa é, sobretudo, condição elementar
para o bom funcionamento da máquina pública, convém reiterar as
razões do veto na forma acima fundamentado.

Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes,
uma vez que o assunto tratado fere princípios constitucionais, conforme
os fundamentos do Veto acima descritos.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 266/2017, por este estar eivado de
inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de
Lei nº 266/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de agosto de 2018.

Deputado Marco Aurélio-Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio -Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2935/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa CONNECT ON CURSOS E
EVENTOS EIRELI - ME, CNPJ n°. 22.965.437/0001-00, para
efetivação das inscrições dos servidores, o Sr. Aloisio Duailibe Brito
Passos Pinheiro (matrícula n° 1646645), e o Sr. Luís Carlos Mena
Barreto de Azevedo (matrícula n° 1639608), no “Treinamento Completo
para Elaboração de Termos de Referência e Projeto Básico para a
Contratação de Obras e Serviços de Engenharia”, a ser realizado na
cidade de São Luís/MA, no período de 23 a 24 de agosto de 2018, no
valor total de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais),  visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  10 DE AGOSTO DE  2018.       Deputado Othelino Nova Alves
Neto-Presidente ALEMA
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