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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/08/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29.08.2018

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. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DE 15 ,21 E 28/08/18, POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

II – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 235/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 083/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MAX BARROS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO E VÍDEO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO. O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 351/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 07,08 E 21/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL E DIAS 14,15 E 28, DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO

3. PROJETO DE LEI Nº 149/2018, 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 21/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM E 28 DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. 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. TRANSFERIDO
DOS DIAS 14,15 E 28/08/18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO). E 21 POR FALTA DE QUÓRUM.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. 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 07,08 E 21/08/18, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DIAS 14,15 E 28, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 375/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA
DE DEUS DE SÃO JOÃO DO CARU, PELOS 50 ANOS (JUBILEU
DE OURO), QUE SERÁ COMEMORADO NESTE MÊS DE
AGOSTO, NA PESSOA DO PASTOR GERSON CARVALHO DE
OLIVEIRA FILHO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 07,08 E
21/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DIAS 14,15
E 28, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO).

7. 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 DOS DIAS 14,15
E 28, DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO). E DIA 21 POR FALTA DE QUÓRUM.

8. 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, OCORRIDA DIA 01 DE AGOSTO
DE 2018. TRANSFERIDO DOS DIAS 14,15 E 28, DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO). E DIA 21
POR FALTA DE QUÓRUM.

9. REQUERIMENTO Nº 383/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL NA
DATA DE 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “DISCUTIR
A IMPORTÂNCIA DOS 70 (SETENTA) ANOS DO CURSO DE
ENFERMAGEM” DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO. TRANSFERIDO DOS DIAS 14,15 E 28, DEVIDO
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À AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO). E DIA
21 POR FALTA DE QUÓRUM.

(Observação: a deputada Valéria Macedo requereu a mudança
de horário para às 15 horas do mesmo dia).

10. 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 DOS DIAS 14,15 E
28 DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO). E DIA 21 POR FALTA DE QUÓRUM.

11. REQUERIMENTO Nº 389/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO OS PROJETOS DE LEI Nº
121,122,123,124 E 162/2018, TODOS DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DE 21/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM E 28 DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 391/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO VOTO DE
APLAUSOS A TAXISTA ANTONIA ROSA DE SOUSA QUE ESTÁ
ATUANDO NO PROJETO TAXI SOLIDÁRIO,
IMPLEMENTADO PELO MOVIMENTO DOS TAXISTAS
METROPOLITANOS DE SÃO LUÍS, O PROJETO TAXI
SOLIDÁRIO TEM, ENTRE SUAS AÇÕES, O TRANSPORTE
GRATUITO DE PASSAGEIROS CARENTES, EM
TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DE 21/08/18,
POR FALTA DE QUÓRUM E 28 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 392/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO VOTO DE
APLAUSOS A TAXISTA MARIA DO CARMO NUNES QUE ESTÁ
ATUANDO NO PROJETO TAXI SOLIDÁRIO,
IMPLEMENTADO PELO MOVIMENTO DOS TAXISTAS
METROPOLITANOS DE SÃO LUÍS, O PROJETO TAXI
SOLIDÁRIO TEM, ENTRE SUAS AÇÕES, O TRANSPORTE
GRATUITO DE PASSAGEIROS CARENTES, EM
TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER.TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DE 21/08/18,
POR FALTA DE QUÓRUME 28 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 397/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA UMA SESSÃO SOLENE
PARA O DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE, ÀS 11H, EM
HOMENAGEM AOS 461 ANOS DA CHEGADA DO EVANGELHO
NO BRASIL, TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DE 28/08/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 398/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO VOTOS DE
APLAUSOS AO PROJETO TAXI SOLIDÁRIO,
IMPLEMENTADO PELOS TAXISTAS METROPOLITANOS DE
SÃO LUÍS, NA PESSOA DO SENHOR JUNIOR COSTA, TEM
COMO FINALIDADE TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS
PASSAGEIROS CARENTES EM TRATAMENTO CONTRA O
CÂNCER. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DE 28/08/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 29/08/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 198/18, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que institui o Dia Estadual da Missão
CALEBE e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 28 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

INDICAÇÃO Nº 533 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe
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Camarão, solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC, as providências legais e administrativas no sentido
de promover a construção de uma escola de 2º grau com quadra
poliesportiva no Povoado Tapuio, localizado no Município de
Barreirinhas/MA, beneficiando não apenas os seus 2.000 (dois mil)
habitantes, mas também os dos povoados Cantinho, Atoleiro,
Laranjeira, Cedro, Gambá, Sucurujú, Santo Antônio e Tratadas dos
Carlos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 27 de agosto de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 534 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe
Camarão, solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC, as providências legais e administrativas no sentido
de promover a continuidade e conclusão das obras da escola estadual
localizada no Povoado Mamede, no Município de Barreirinhas, que se
encontram paradas há vários anos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 27 de agosto de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para que os deputados
possam se inscrever no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Fábio Braga,
por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu estive recentemente em um povoado em Coroatá, na
cidade de Coroatá, no povoado Pau de Estopa e na reunião que eu tive
lá boa parte da população residente daquele povoado, e povoados
vizinhos, ouvi várias lamentações, várias reivindicações, várias
sugestões que fizeram com que hoje eu viesse a esta tribuna relatar boa
parte delas. Uma delas é a MA-332, que liga Coroatá a Pirapemas, são
basicamente algo em torno de pouco menos de 60km, cinquenta e
poucos quilômetros que hoje é uma estrada carroçal e pode ser
transformada em uma MA pavimentada por asfalto e fazer com que a
mobilidade na região seja de qualidade, com rapidez e que a população
possa usufruir de uma estrada digna para fazer comércio, para que haja
prestação dos serviços públicos decentes e que, também, faça com que
esse pequeno trecho rodoviário seja utilizado desafogando a MA-020,
que é a que liga Vargem Grande a Coroatá, tendo uma outra rota saindo
na cidade de Pirapemas e depois saindo em Cantanhede e, também,

vindo no percurso a São Luís. O que me causa estranheza é que esse é
um trecho que se uma vez asfaltado vai tornar muito fácil o acesso
daquelas comunidades. E digo isso porque boa parte do serviço
educacional, com movimentação de alunos e de professores da região
será feita com rapidez e com mais segurança. Muitas dessas escolas
que estão ali no povoado Pau de Estopa, que recebe alunos da
redondeza, de outros povoados teria acesso por meio de MA asfaltada.
Outra é o serviço de saúde, a prestação de serviço de saúde. Nós
sabemos que os médicos, enfermeiros, alguns não moram no local e
como lá tem um posto de saúde boa parte desses médicos, enfermeiros,
agentes de saúde se deslocam de outras localidades até chegar a Pau de
Estopa para prestação de serviço de saúde. Eu entendo também que
com o asfaltamento desse pequeno trecho, nós teremos aí um incremento
de geração de emprego e renda com o comércio local, com a venda de
produtos, com a acessibilidade maior tanto à cidade de Pirapemas
como à cidade de Coroatá, fazendo com que a comunidade pudesse
fazer escoamento de produção mais rápida, eficaz e com segurança.
Entendo que essa reivindicação é uma reivindicação histórica daquela
região. Eu estive com uma das maiores lideranças da comunidade, Dona
Diquinha, que reside há vários e vários anos naquela comunidade e que
ainda tem esse sonho de ver essa estrada pavimentada antes que
complete os últimos anos de sua vida. Portanto Dona Diquinha pediu
e eu faço aqui, em alto e bom tom, a partir dessa tribuna, essa
reivindicação importantíssima para a comunidade de Coroatá, para a
comunidade de Pirapemas, para a comunidade de Peritoró, para a
comunidade de Cantanhede e de Vargem Grande que teria uma outra
rota de circulação, fazendo com que vários e vários povoados fossem,
de certa forma, transformados num polo cada vez mais, e que as pessoas
pudessem utilizar desse polo de saúde, de educação no Pau de Estopa
com uma certa rapidez. Entendo também que outra reivindicação da
comunidade lá é a prestação dos serviços públicos, haja vista que, por
falta dessa estrada, muito desses serviços públicos muitas vezes chegam
tardiamente. Principalmente no período de inverno, onde a
trafegabilidade dessa estrada tende a se tornar cada vez mais difícil,
transformando numa insegurança completa a ida e vinda desses
populares que necessitam desse pequeno trecho de rodovia. Entendo
eu que essa comunidade, ao reivindicar isso como prioridade, faz com
que esse princípio de que morando lá, vivendo lá, criando seus filhos
lá, tendo a sua produção local lá, o que elas querem é justamente que
esse deslocamento através dessa malha rodoviária seja sempre feito
com segurança. Outro pedido que me foi feito, já que lá estava também
o vereador Camilo, vereador da cidade de Coroatá, vereador Camilo
Garreh, foi sobre o sistema de abastecimento de água lá de Pau de
Estopa. Uma vez que foi implantado um programa para que tivesse a
melhora nesse sistema, esse convênio com o Governo possibilitou que
a Caema começasse as obras lá. Essas obras estão atrasadas, estão
paralisadas. Muitas delas causando um certo transtorno, haja vista
que muitos delas são a troca, por parte da Caema, da tubulação de
água, através do aumento dos canos e quantidade maior para abastecer
mais a comunidade. Esse sistema de abastecimento que começou a ser
feito está lento, muito lento. Está quase parando. Em alguns momentos
a comunidade não entende. A falta de água ocasionada pelo não
complemento total desta obra vai fazendo com que a comunidade se
irrite, a comunidade tenha cada vez mais insatisfação nessa prestação
de serviço público por meio da Caema. Fiquei de fazer um oficio para
a Caema no sentido de saber o real cronograma dessa obra, como está
sendo desempenhada, o que está em atraso ou que está dentro do
cronograma normal da obra para que pudesse informar à comunidade
no sentido de que a obra está obedecendo um cronograma ou está
paralisada por alguma situação que tanto pode ser financeira como
também técnica. Nós sabemos que boa parte da região, Vargem Grande,
Coroatá, muitas vezes a perfuração de poços artesianos tem tido
problemas com a questão da salinidade na água, o que torna não potável,
quer dizer, não própria ao consumo humano. Aconteceu isso em Vargem
Grande, e aqui já fiz reivindicação, dentro de um Programa Minha
Casa Minha Vida, que está sendo feita em Vargem Grande, foi perfurado
vários poços e eles não deram água potável, deram alto grau de
salinidade. Entendo que se for técnico tem que ser resolvido e se for
financeiro, também. O que a comunidade espera, a comunidade de Pau
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de Estopa e da região esperam é a conclusão dessa obra do sistema de
abastecimento de água no povoado, para que a população tenha água
decente, de qualidade e que o consumo tanto humano quanto a seus
animais seja feito em quantidade e qualidade, haja vista que é um
sistema prestado pelo Estado, pela Caema, uma empresa do Estado, e
que é pago pelo moradores daquela comunidade. Portanto, ficaram
duas situações bem explicitada naquela comunidade quanto a estrada,
que é estadual, uma MA-332 e a outra é o sistema de abastecimento
feito pela Caema. As outras reivindicações mais locais como a questão
de professores e de instalação da rede municipal de educação foi
levantada, eu irei comunicar e o Vereador Camilo deve alardear na
Câmara Municipal de Coroatá. Haja vista que a escola lá foi reformada
pelo Poder Público, tem alguns pequenos detalhes que podem ser
concluídos, uma vez conversado com a comunidade pode ser resolvido
com facilidade e em tempo rápido. Entendo que esse sistema de
abastecimento de água tem que, a Caema, tomar uma providência rápida
para que não se possa ocasionar o que está ocasionando dentro da
cidade de Coroatá, no bairro Mariol, que é um problema técnico de
uma bomba que entupiu, a questão de um peço artesiano lá, dificultando
a captação de água e fazendo com que essa água não chegasse as torneiras
da comunidade daqueles bairros, fazendo uma irritação, uma insatisfação
generalizada da comunidade tornar-se cada vez mais agressiva. Haja
vista inúmeros pedidos, lamentações, reivindicações, indicações fazem
com que essa demora cause essa irritação na população de Coroatá,
mais precisamente no bairro Mariol. Portanto, seriam essas as
reivindicações da minha ida ao povoado Pau de Estopa, minha ida às
comunidades em Coroatá, no sentido de que duas podem ser
solucionadas rapidamente e uma deve ser implantada. Eu até cheguei a
mostrar que qualquer outro empréstimo que fosse aprovado para a
rodovia do estado do Maranhão, haja vista como a conclusão da MA-
020, eu aprovaria no sentido de que fosse incluído esse pequeno trecho
de estrada para que tornasse a mobilidade naquela região cada vez
melhor. Eu queria agradecer a comunidade de lá, que me recebeu muito
bem, me acolheu muito bem, a mim a e a minha esposa. E fazer com que
essas reivindicações sejam alardeadas, sejam cada vez mais usadas
nessa tribuna e na tribuna da Câmara da cidade, para que se possa ter
sempre a voz do povo alardeada pelos seus representantes normais.

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 e demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Cumprimentar de
forma especial a galeria desta Casa, ocupada hoje por homens e mulheres
de bem, jovens destemidos, corajosos, que sonham em dar o seu suor,
o seu trabalho em defesa da briosa Polícia Militar do Estado do
Maranhão. Sejam bem-vindos a Casa do Povo. Sejam bem-vindos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Quero cumprimentar
de forma especial também o meu amigo Sargento Ebenilson, que desde
o primeiro momento, nesta Casa, como Deputado Estadual, Ebenilson
tem sido destemido e corajoso em defesa dos Policiais Militares tanto
em seu blog como nas ações; os excedentes do concurso de 2012; que
continuam na luta em defesa dos aprovados no concurso da Polícia
Militar. De forma especial também meu amigo Sargento Gilmar, também
professor de Matemática. Nosso amigo em particular que também tem
ombreado nesta luta com os candidatos aprovados no Concurso da
Polícia Militar. Mas, Senhor Presidente e população do Estado do
Maranhão, porque esses jovens hoje ocupam a tribuna da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, da Casa do povo? Vieram à Casa
do povo pedir abrigo, proteção, atenção dos Deputados diante dos
desmandos do Governo Flávio Dino, do Governo do Estado do
Maranhão, das promessas que o Governador Flávio Dino fez e agora
tenta utilizar de forma eleitoreira. Mas estou atento. E nós estamos
aqui nesta Casa atentos e em defesa a vocês. Vou fazer uma pequena
retrospectiva do concurso da Polícia Militar. Durante o debate de

2014 do Governador Flávio Dino com seu opositor, com seu adversário
Edinho Lobão, o Governador Flávio Dino falou que ia dobrar o efetivo
da Polícia Militar, mas nada fez até aqui para dobrar o efetivo da
Polícia Militar. Fez paliativos, quebra galho, nada mais do que
propaganda para tentar ludibriar a população. Prometeu o concurso da
Polícia Militar, 2015 nada, 2016 nada, 2017 nada, ou melhor, no final
de 2017. Mesmo estando no Orçamento de 2016, por que ele não fez
o concurso no início de 2017? Deixou para o final do ano para que as
etapas do concurso coincidissem com as eleições e ele pudesse mostrar
agora como feito dele, como realização dele. Mas verdadeiras lambanças.
Um concurso que foi liberado o edital e as inscrições começaram, uma
semana depois pararam as inscrições, uma prova que foi antecipada
em 45 dias, uma prova que teve a sua realização na cidade de Teresina,
no Piauí, sem ter combinado com os candidatos, sem ter previsão legal
no edital. Enrolaram os candidatos, beneficiaram candidatos de outros
Estados. Uma prova que foi realizada com muitas irregularidades,
candidatos que fizeram a prova com meia hora de atraso, com uma hora
de atraso. Fraude em Caxias em que não foi concluído até hoje o
inquérito, não foi divulgado para a população e nós lutamos e brigamos
todos os dias na tribuna desta Casa. Cadê os defensores da Polícia
Militar? Cadê os defensores do concurso público? Onde estavam que
nunca levantaram a voz, que nunca se pronunciaram. E a voz do
Deputado Wellington única nesta Casa em defesa dos aprovados no
concurso e em defesa de todos que haviam feito o concurso. Então 105
mil candidatos que estavam em busca de uma solução, uma satisfação
e o Governador Flávio Dino nunca ousou dar uma única satisfação. Foi
empurrando com a barriga, - foi empurrando com a barriga. O que ele
fez para o final? De 1.214 vagas, convocou mais de 3 mil para fazer o
Curso de Formação. Animou, alegrou, motivou homens e mulheres que
largaram seus empregos, largaram tudo. Largaram seus empregos,
largaram suas cidades, se dedicaram ao sonho de servir ao estado do
Maranhão, de defender a população do nosso Estado. O policial militar
tem o nosso apoio, a nossa defesa. O policial militar quando sai de
casa, ele sai de casa e não sabe se volta vivo. Ele se despede da esposa,
do marido, dos filhos e sai para as ruas para nos defender, defender a
população e às vezes não sabe se volta vivo. Como foi o caso do
sargento Povoas, que morreu no combate à criminalidade. E o Maranhão
não é terra de bandido, não é terra de vagabundo, não é terra de pistoleiro
e não admitimos que policiais militares morram no combate e no
confronto contra a criminalidade. Precisamos sim de novos policiais
na Polícia Militar e os 3.200 começaram a fazer o curso de formação.
Ao concluir o curso de formação, o Governador Flávio Dino nomeia
1.214 e o que fazer com os outros 1.930, nem satisfação deram, nem
cronograma tem. Solicitamos o cronograma e disseram que não tem
cronograma. Não tem cronograma, não tem planejamento, é o desgoverno
Flávio Dino. E o que fazer com 1.930 homens que almejam servir o
estado do Maranhão, que almejam defender as nossas vidas, defender
a vida da população do Estado com as suas próprias vidas. Não vieram,
Senhoras e Senhores, à Assembleia Legislativa pedir emprego, trazer
curriculum, bater de porta em porta pedindo favor, estão aqui
dignamente, se esforçaram, estudaram, madrugaram, saíram de casa
para um cursinho ou estudaram em casa, foram fazer a prova e
acreditaram. Acreditaram no sonho e depositaram tudo isso na
determinação, na força de vontade. E cada um fez por merecer. Todos
que estão aqui fizeram por merecer. E hoje não pedem nada mais,
pedem simplesmente um cronograma, a previsão e a possibilidade de
dar continuidade ao curso de formação e ser Policial Militar com muito
orgulho. Embaixo do meu sapato tem um coturno, embaixo do meu
terno tem uma farda. Fui sargento do Exército durante quinze anos,
defendo a Polícia Militar e a segurança pública do Maranhão. Contem
com o nosso apoio. Nós vamos lutar para que nesta Casa todos os
Deputados aprovem o orçamento, a previsão legal para que vocês
sejam nomeados. Vamos coletar assinatura de cada um. E vocês vão
saber quem são os deputados que estão a favor de vocês, a favor da
segurança e a favor da Polícia Militar. Agradeço ao Presidente Othelino
pelas oportunidades que tivemos na semana passada em uma audiência
pública, hoje na sala de comissões. E, de forma democrática, o Deputado
Othelino, Presidente da Casa, tem atendido o apelo, a solicitação de
todos os deputados. E, logo mais após a sessão, voltaremos para a sala
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de comissões para que nós possamos tratar dos Requerimentos, das
Indicações, de como todos deverão fazer. E, em respeito a todos os
Deputados, eu queria só pedir a todos vocês que pudessem ficar de pé
e uma salva de palmas ao Poder Legislativo e a todos os Deputados
Estaduais desta Casa. Em nome do Presidente Othelino e de todos os
deputados muito obrigado pela homenagem, o respeito e a deferência.
E foi isso que vocês vieram fazer de forma respeitosa, de forma educada,
fazer o que no século passado um advogado e senador já dizia: aquele
que não luta por seus direitos não é digno de tê-los. E é isso o que
vocês estão fazendo na Assembleia Legislativa. E contem com o Poder
Legislativo e com todos os Deputados desta Casa. Que Deus abençoe
a todos, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão, sobre a sua população. E que vocês possam conquistar
tudo o que deseja o coração de vocês. Que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Medida Provisória 277/2018, de autoria do Poder Executivo,
que cria o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado
do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Medida Provisória 279/2018, de
autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 10.678, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da
administração penitenciária estadual. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. As duas
Medidas Provisórias vão à promulgação. A PEC 013/2015 de autoria
da Deputado Nina Melo, nós vamos transferir para a próxima Sessão,
Deputada Nina, em razão de não termos o quórum qualificado. Parecer
nº 264 da CCJ em redação final o Projeto de Lei n.º 031/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer n.º 235/2018, de autoria da CCJ, relativo ao Projeto
de Lei de autoria do deputado Max Barros. Em razão de ele estar
ausente, vou deixar para próxima sessão. Projeto de Lei n.º 149/2018,
de autoria do Deputado Eduardo Braide, O Deputado Braide está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 026, de autoria do Deputado Cabo Campos. Ausente.
Projeto de Resolução n.º 035, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
(lê). Com parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
vai a promulgação. Projeto de Resolução n.º 039, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 054, de autoria do Deputado Othelino
Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 371/2018,
de autoria do Deputado Edson Araújo. O Deputado está ausente.
Requerimento n.º 375/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos.
Fica transferido para a próxima Sessão em razão da ausência do autor,
assim como os Requerimentos n.º 379, 380, 383, 384/2018, esses
todos transferidos para a próxima Sessão em razão das ausências dos
autores. Requerimento n.º 387/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio (lê).

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) - Eu solicito, em consonância com as lideranças
de cada bloco, que uma vez aprovado este requerimento, a gente possa
apreciar esta matéria ainda na sessão de hoje, haja vista que devido a
esse processo que estamos vivendo não estamos conseguindo quórum
para votações todos os dias, todas as Sessões. Eu pediria, em

consonância com os colegas Deputados, que a gente pudesse aprovar
a matéria, uma vez aprovado o requerimento. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção, nós apreciaremos logo após concluirmos
a apreciação dos requerimentos. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento de autoria do Deputado Adriano Sarney. O Deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão, assim como os
Requerimentos 391 e 392/2018 também transferidos para a próxima
Sessão. Requerimento n.º 396/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Os requerimentos 22, 23, de autoria
do Deputado Cabo Campos ficam transferidos para a próxima Sessão.
Requerimentos à Deliberação da Mesa, que requer depois de ouvida a
Mesa em conformidade com o Parágrafo 4 do Artigo 182 do Regimento
Interno, do Parecer nº 263, da CCJ, contrário ao Projeto de Lei 007,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos valores
arrecadados com as multas de trânsito e destinação seja submetido ao
plenário. Deferido. Deputada Andréa, o Parecer referente ao seu Projeto
foi rejeitado na CCJ, teve o Parecer pela inconstitucionalidade, mas vai
ao Plenário o seu recurso para ser apreciado. Requerimento nº 390/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Abonado de faltas.
Deferido. Requerimento nº 393/2018, de autoria da Deputada Andréa
Murad (lê). Indeferido o Requerimento. Requerimento nº 394/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deferido. Requerimento
nº 395/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
Deferido. Requerimento nº 399/2018, de autoria do Deputado Cabo
Campos (lê). Deputado Cabo Campos está ausente, mas como se trata
de Requerimento de Pesar vamos apreciar. Deferido. Requerimento nº
400/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad (lê). Como vota o
Deputado Zé Inácio? Como vota o Deputado Fábio Macedo? Deferido.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ficou uma dúvida aqui quanto à votação, Deputado Zé Inácio
votou pelo Deferimento ou pelo Indeferimento? Pelo Deferimento.
Deputado Fábio? Deferido. Conforme acordo de líderes, Projeto de
Lei nº 190, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que
institui o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio no Estado
do Maranhão. Já tem parecer. Em discussão o projeto. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Agradeço a aprovação, agradeço a compreensão de todos líderes por
terem votado esta matéria no dia de hoje.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, pela Ordem, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Não sei se alguém mencionou ontem, mas não
poderia deixar de manifestar a nossa solidariedade ao companheiro
Deputado Stênio Rezende que, neste último fim de semana, sofreu um
acidente com sua esposa, o motorista e, fatalmente, uma pessoa do
outro veículo veio a falecer e mesmo distante a gente vem acompanhando
este drama, haja vista que todos os candidatos neste período, devido
esta busca, mergulham totalmente na campanha expostos e vários colegas
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Deputados já sofreram acidentes nesse período, e para, além de quem
é candidato, mas o risco da estrada e a gente ficou muito triste quando
soube deste acidente, mas, graças a Deus, a senhora Andreia Rezende
está bem, passou por uma cirurgia e a gente torce pela sua plena
recuperação, sobretudo, o Deputado Stênio que é daqui desta Casa e
Andreia que também será Deputada, nós temos a convicção disso,
porque teve a vida preservada por Deus, graças a Deus, uma pessoa
muito feliz, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito para cima e
que Deus preservou. Então, eu faço questão de manifestar a
solidariedade à família do Deputado Stênio, à Andreia Rezende, sua
esposa, que ela tenha uma plena recuperação e me solidarizo também
com a família da pessoa que estava no outro veículo que veio a perder
a vida. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio, de fato, nos causou um grande
susto e ao mesmo tempo ficamos tristes com o acidente ocorrido
envolvendo o Deputado Stênio, a sua esposa Andreia, assim como o
motorista e o motorista do outro veículo e o Deputado Stênio permanece
na UTI por precaução, sem risco de morte, mas vai ainda ser submetido
a uma cirurgia no ombro. Teve algumas escoriações. A Andreia Rezende
foi submetida a uma cirurgia e está em recuperação. Nós estamos
torcendo e rezando para que ela se recupere bem e possa ficar sem
sequelas tendo em vista a gravidade do acidente e lesão que sofreu na
coluna. O motorista do carro quebrou a perna, fez uma cirurgia, já está
se recuperando. Não só a perna como um dos pés também. Já foi
operado e também está em recuperação fora de risco. Torcemos e
rogamos a Deus que ele fique também totalmente curado e possa
continuar exercendo a sua profissão, se recupere sem danos. O
motorista do outro, veículo, dada a gravidade da batida, acabou
falecendo na hora do acidente, como todos nós já sabemos pela
imprensa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Presidente, nós inclusive conversamos ontem, obviamente
que todos nós estamos muito atônitos, principalmente cotidianamente
também estamos nas estradas. Todos nós estamos perplexos, todos
nós estamos solidários. Inclusive sugerir a Vossa Excelência que, em
nome de todos nós, pudesse encaminhar uma mensagem de conforto,
de que todos se recuperem bem, em nome dos 42 colegas e dos servidores
desta Casa, de que realmente estamos todos nós perplexos e muito
abatidos ainda pelo envolvimento desse trágico acidente. Porque assim
se faz melhor na sua pessoa que, como representa esse poder,
encaminhar obviamente todos nossos votos de recuperação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Farei isso, Deputado Rafael. E também irei fazer uma visita
aos dois. Não sei se estão na UTI, como é que está o acesso, mas irei
lá. Até combinei há pouco com o Deputado Fábio Braga para irmos
juntos. Se tivermos acesso ao Deputado Stênio, a Andreia e ao
motorista, iremos visitar os três. Se não, deixaremos lá a mensagem de
todos nós para as respectivas famílias. Importante que nós todos nos
lembremos, nessas muitas viagens que fazemos no cotidiano e agora
intensificadas na campanha, de usar o cinto. Sei que já que é um hábito
de todos, mas, em especial, para alguns que acabam esquecendo quando
viajam no banco de trás, é importante que nós sempre lembremos
disso, porque evita em caso de acidentes que haja maiores danos à
saúde de quem está dentro do veículo. É redundante esse lembrete,
mas não custa enfatizar a todos. E desejar que todos façamos as nossas
campanhas e consigamos ir e voltar em paz. Bloco Parlamentar de
Oposição, Bloco Parlamentar Independente, Bloco Parlamentar PV/
PSD, Deputada. Voltando ao Bloco Parlamentar de Oposição, concedo
a palavra à Deputada Andrea Murad por seis minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, cumprimentar a galeria, imprensa. Eu venho tratar hoje de
um caso que está ocorrendo lá em Coroatá de um problema na CAEMA,
no bairro do Mariol. Há 26 dias sem água, Deputada Graça Paz, 26

dias o povo penando por falta d’água. Fui procurada pelos moradores
de Mariol que me pediram ajuda para interceder nessa questão. E o que
eu lamento muito é o Governo do Estado continuar com esse tipo de
negligência, Deputada Graça Paz. Porque a partir do momento que um
governo não se importa com a população, isso para mim é uma total
falta de atenção com o povo. O Governador Flávio Dino esteve em
Coroatá na semana passada e não deu uma explicação e sequer foi
cobrado por qualquer parlamentar, por qualquer pessoa de sua base
que faz campanha em Coroatá, para que ele faça com que o Carlos
Rogério, da Caema, tome uma providência. Então para mim a partir do
momento que não houve qualquer tipo de solução para o caso, com a
presença do Governador e sua base governista ali com ele, então eu
realmente tenho que achar que ninguém tem força com o Governador
para poder solucionar ali o problema. Então...

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - Um aparte,
Deputada.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Sim,
Deputada Graça.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) – Deputada
Andréa, eu conheço a situação daquele município. V. Exa. Sabe...

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Sei disso.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - ... que eu já
trabalhei muito por aquele povo de Coroatá e recebi o amor e o carinho
daquele povo. Estive lá e na época em que eu pude fazer alguma coisa
pelo povo de Coroatá, eles me retribuíram com quase oito mil votos. E
caminhando por aquelas comunidades eu vi, naquela ocasião, o
sofrimento daquele povo por falta de água. Eram pessoas tomando
água de açude onde os animais bebiam. No inverno tinha água, no verão
eles metiam uma vasilha, uma lata e deixavam assentar para usar aquela
água para beber, para cozinhar. Eram mulheres me parando naquelas
estradas dizendo que estavam com a cabeça chata de tanto carregar
água na cabeça. E eu com o Governador Jackson Lago, que Deus o
tenha, recebendo emendas parlamentares consegui vários, mas não
foram poucos não, foram muitos poços artesianos para aquelas
comunidades. Dando alegria, o povo chorava de emoção ao ver aquela
água jorrando, água de qualidade que eles merecem e que eles precisam.
Eu tive a oportunidade de fazer isso por Coroatá. Infelizmente, depois
disso aí não recebi mais emenda parlamentar, porque ninguém consegue,
Deputada Andréa, fazer um poço artesiano com recurso próprio. A
gente pede ao Governo porque é lá que está o recurso da população. E
eu com o Governador Jackson Lago tive essa oportunidade,
infelizmente, de lá pra cá, as coisas ficaram difíceis e eu não pude mais
levar esses benefícios nem para Coroatá e nem para outro município.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Esses
casos, Deputada Graça, é realmente uma pena, eu tenho passado por
isso, esse governo inteiro, mas consegui na CODEVASF, fui a Brasília,
e consegui a retomada de várias obras na região de Coroatá, Alto Alegre,
várias outras para que retomassem as obras. Estive com o
Superintendente da CODEVASF tanto de Brasília quanto daqui e me
garantiram e as obras aí já estão sendo concluídas.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputada Andréa, um aparte para o Deputado Wellington, por
gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Um
minutinho, Deputado Wellington, em relação a esse caso, Deputada
Graça, do MARIOL o que acontece é o seguinte: Uma bomba quebrou,
a CAEMA não conserta, 26 dias a população sem água, mais de mil
moradores sem água e a conta é cobrada, 80, 100 reais para as pessoas
que realmente precisam e não têm água, sim, Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO

(aparte) – Deputada Andréa, só aproveitar o seu pronunciamento em
relação a essa falta de água, em determinados pontos, também em
vários lugares na cidade de Coroatá, é que não é em Coroatá, mas em
São Luís, por exemplo, recebemos muitas denúncias, muitas
reclamações com relação à falta d’água e no interior do Estado também,
a exemplo de Coroatá muitos outros municípios. Nós recebemos uma
denúncia e um apelo de uma moradora da cidade de D. Pedro reclamando
que nos bairros na Bela Vista, Cândido Hermes, rua Jorge Fernandes,
mais conhecida como Filipinho, o mesmo descaso do Governador Flávio
Dino, a mesma falta de compromisso com a população e faltando água
em vários lugares e prometeu durante a campanha, mas não tem
honrado, durante os 4 anos de mandato, ludibriou e enganou a
população. E a população de Dom Pedro solicitou para que nós
entrássemos com uma indicação, uma solicitação ao Governador Flávio
Dino para que pudesse fazer o reabastecimento de água já há mais de
20 dias, na cidade de Dom Pedro, sem água, que é a realidade em outros
municípios, bem como na capital. Se não estão resolvendo na capital,
a senhora imagine a população do Maranhão, imagine no interior do
Estado o descaso do Governo Flávio Dino com relação à falta d’água.
Era o que que tinha para momento, muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Obrigada,
Deputado Wellington. Então, concluindo, Deputada Graça, meu
pronunciamento, como falei anteriormente já dei entrada ontem na
CAEMA com pedido informações e requerendo providências imediatas
para essa situação, que realmente isso não pode, o Governador esteve
lá semana passada e foram incapazes de perguntar alguma coisa para o
Governador para que ele dissesse ali se ele ia resolver o problema ou
não, a gente precisa de resolução. Essa história da gente ficar fazendo
discurso, discurso, discurso para ter voto é uma situação complicada,
a gente tem que cobrar providências, porque o Governador está sendo
negligente com Coroatá – negligente - não está nem aí para povo, não
está nem aí para população, e falta d’água nos dias de hoje, Deputada
Graça, é realmente um verdadeiro absurdo o Governador permitir essa
tipo de coisa. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela liderança, Deputado Zé Inácio Lula.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputada
Graça Paz, que muito nos honra com a sua presença nesta Casa. Subo
mais uma vez a esta tribuna para falar da visita do candidato a Vice-
Presidente da República pelo Partido do Trabalhadores, Fernando
Haddad, ex-Prefeito de São Paulo, que veio ao Maranhão, na última
sexta-feira, tivemos a honra de recebê-lo no aeroporto em São Luís
acompanhado da militância do Partido dos Trabalhadores, a juventude
do nosso partido fez uma recepção calorosa ao Fernando Haddad.
Depois, ele fez um grande ato político no centro histórico de São Luís
acompanhando do Governador Flávio Dino, da nossa militância, do
PT, do PCdoB, dos partidos aliados e lá ele demonstrou em um discurso
contundente porque tem andado o Brasil, sobretudo, nesses últimos
dias, andado o Nordeste antes de chegar a São Luís, ele esteve em
Salvador, em Teresina, em Fortaleza, e levando a mensagem do
presidente Lula. Na verdade, apresentando ao povo brasileiro e fez
isso, aqui no Maranhão, apresentou as principais propostas do
programa de governo que ele coordenou nesses últimos seis, oito meses,
ele coordenou o programa de governo do PT, o programa do governo
do presidente Lula e deixou claro, as principais ações que podem levar
o Brasil a retomar a escalada do crescimento, superar esses índices
negativos de desemprego, avançar na educação, na saúde, na segurança,
garantir políticas públicas que possam melhorar a qualidade do povo
mais sofrido, do povo humilde, do povo oprimido deste país e o
Fernando Haddad ele foi muito firme quando disse que Lula é o nosso
candidato a Presidente da República, e assim o partido vem dizendo ao
longo desses últimos meses, presidente Lula que hoje é um preso
político, perseguido pela direita deste País, pela mídia golpista e pelo
Judiciário conservador e pelo Ministério Público também conservador,

são segmentos do Poder Judiciário e do Ministério Público que
perseguiram o presidente Lula com a intenção de tirá-lo da disputa
eleitoral, o Lula quanto mais perseguido, ele mais cresce nas pesquisas
e as últimas pesquisas de intenção de voto, Deputado Vinícius Louro,
o presidente Lula tanto no Datafolha como no IBOPE aparece em
torno de 40%, o dobro do segundo colocado, e aí a população está
entendo que, de fato, o presidente é um perseguido político, a população
está entendo que o PT, ao longo desses 13 anos que governou o País,
mudou a realidade do Brasil, tornou uma nação respeitada
internacionalmente e cuidou do povo mais pobre desse país e ampliou
direitos, diferente desse governo golpista que está aí, que continua
retirando o direito sobretudo da classe trabalhadora. E não era de se
estranhar que o Haddad, assim como o PT, tem um reconhecimento
importante no Estado do Maranhão pelo legado que tem no Brasil, por
tudo que fez no Maranhão. O Haddad já aparece, mesmo como candidato
a vice-presidente, na chapa do Lula, com 47%, Deputado Roberto
Costa, 47% das intenções de votos aqui no Maranhão. Isso mostra o
carinho que o povo do Maranhão tem pelo presidente Lula, o carinho
que o povo tem pelo PT e o reconhecimento, sobretudo, das ações que
mudaram a realidade do econômica e social do nosso Estado a partir
das ações implementadas pelo governo do presidente Lula e pelo
governo da presidenta Dilma. Senhor Presidente, eu subo a esta tribuna
exatamente para destacar a parceria do PT e PCdoB pelo Brasil e pelo
Maranhão. Muito importante a atitude do PCdoB em se aliar
nacionalmente com o PT, entendendo que o Lula continua sendo a
esperança do povo brasileiro. E da mesma forma que estamos juntos
em nível nacional, estamos juntos aqui no Maranhão para continuar as
mudanças que o Governador Flávio Dino tem feito para melhorar a
qualidade de vida do povo maranhense. Estaremos juntos pelo Brasil e
pelo Maranhão. Lula Livre! Lula Inocente! E Lula Presidente!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Wellington do
Curso, por sete minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente Deputado Vinícius Louro, só por questão de registro, eu
gostaria que V. Exa. já me colocasse no Bloco Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Deputado Zé
Inácio, com todo respeito a V. Exa., e V. Exa. sabe que eu nunca levantei
a voz para V. Exa. nesta Casa, mas com todo respeito a V. Exa., eu não
vou me ater ao pronunciamento de V. Exa. e nem ao Exmo. Ex-
Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, mas vou falar do
Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino defende tanto
Lula, por que não defende os policiais? Porque não defende os
professores? O Governador Flávio Dino defende tanto o Lula e fala de
legalidade, fala das leis, e por que não acata a decisão judicial? Não
cumpre uma única determinação judicial, uma única. Candidatos
aprovados sub judice, candidatos aprovados com deficiência, candidatos
aprovados para fazer o Curso de Formação, e ele não acata uma única
decisão judicial. Qual a moral? Qual a moral que tem se ele não cumpre
decisão judicial? Aí pergunto... Governador Flávio Dino, professor de
Direito, ex-jurista, mas isso ficou no passado dele. Porque um
Governador também que não cumpre a Constituição, a Constituição
Federal no seu artigo 150, inciso IV, é bem claro: é proibido, é vedado
à União, aos Estados e aos municípios utilizarem o tributo para confiscar
o bem do cidadão. Utilizar o tributo para tomar o bem do cidadão. O
Governador Flávio Dino faz o quê? Utiliza-se da força policial. Não
são os policiais, os policiais cumprem ordem, estão lá na blitz e por
ordem do Governador Flávio Dino tem que tomar, tem que apreender
o carro e a moto do cidadão maranhense, porque está com o IPVA
atrasado. Nós não somos contra blitz. Não somos contra blitz! E
também não estamos a favor de quem é inadimplente, pelo contrário,
parabenizamos a todos que já pagaram, a todos que são adimplentes,
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mas não defendemos o inadimplente, nós defendemos é o trabalhador
maranhense que às vezes está desempregado e que utiliza a sua moto,
o seu carro para sobreviver e o Governador Flávio Dino não tem o
direito de tomar o bem do cidadão. Assim como o fiscal da Prefeitura
não pode chegar à casa do cidadão com o IPTU atrasado, lacrar a casa
do cidadão e leiloar a casa do cidadão. Da mesma forma é com o carro,
é com a moto, é vedado, é proibido utilizar o tributo para confiscar,
para tomar o bem do cidadão. E o que o Flávio Dino tem feito? Tomado,
sem dó e nem piedade, as motos e os carros dos maranhenses. E só
parou com a pressão do Deputado Wellington. Só parou com a pressão
do Deputado Wellington! Fomos a OAB, Ministério Público,
Defensoria Pública, ajuizamos contra o Governador Flávio Dino e essa
arbitrariedade. Por aí afora carinhosamente chamam o Deputado
Wellington de Deputado do IPVA, porque são várias ações em defesa
do IPVA. Parcelamento em 12 vezes, proibindo tirar o bem, o carro, a
moto do interior do Estado para ser rebocado para a capital. O pobre
coitado, o trabalhador, o maranhense com tanto sacrifício comprou a
moto, financiou a moto e o Governador vai e toma. E traz lá de Grajaú,
de Barra do Corda, de Imperatriz, de Pedreiras para São Luís e leiloa o
bem do cidadão. Blitz é para prender carros adulterados, carros
roubados, drogas e armamento, não para tomar o bem do cidadão e
leiloar o bem do cidadão. É por isso que o Palácio dos Leões se
transformou em Palácio dos “Leilões” e o Palácio dos Leilões com o
suor do trabalhador, com o suor dos maranhenses. O nosso respeito
aos policiais militares que trabalham diuturnamente na Segurança
Pública, mas que são usados pelo Governador Flávio Dino para tomar
o bem do cidadão à força policial. Mas parou, parou, - parou com a
determinação e a coragem do Deputado Wellington. Quem foi que se
levantou nos últimos dois anos? Tem gente falando de IPVA agora.
Onde estavam? Onde estavam todos eles que se calaram, se intimidaram
e que ficaram com medo? O Deputado Wellington teve a voz firme,
única, mas atuante em defesa de quem estava com problema no IPVA.
E essa luta é nossa, essa luta é do povo do Maranhão. E essa luta do
Deputado Wellington que não tem sobrenome na política e nem sangue
na política, é Deputado Wellington do Curso, Wellington do povo,
Wellington trabalhador e Wellington que defende a população. O
Governador Flávio Dino não respeita os professores, o Sindicato dos
Professores ajuizou uma ação contra o Governo do Estado para pagar
a descompressão. Dois anos tramitou, o sindicato ganhou, começaram
a pagar as indenizações e o que que Flávio Dino faz agora? Tenta travar
o processo. Tenta travar os processos para prejudicar mais de quarenta
mil professores. Estamos nesta Casa em defesa da descompressão,
que é o processo que está na Justiça e o Governador Flávio Dino tenta
atrapalhar e prejudicar os professores. Professores do Estado do
Maranhão, estejam atentos ao Governador Flávio Dino, da mesma
forma defendemos os professores , os precatórios, os precatórios
deverão ser utilizados para pagar os professores, são mais de vinte
anos na luta dos precatórios, nós defendemos e vamos acionar a Justiça,
vamos ao TCE, vamos fazer tudo o que for possível para que os
precatórios sejam destinados aos professores do Estado e do Município
para que os professores dos municípios de todo o Estado do Maranhão
recebam essa verba, recebam esse dinheiro, que é do professor, que é
da educação e aí para o professor. Era o que eu tinha para o momento,
Senhor Presidente. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede
de justiça – bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça.
Que Deus abençoe o Estado do Maranhão e a sua população guerreira,
trabalhadora e destemida como esses jovens que aqui estão hoje e
representam mais de sete milhões de maranhenses e que acreditam
num Maranhão melhor. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Bloco Parlamentar PV e PSD,
Deputado Edilázio Júnior? Declina. Bloco Parlamentar Democrático,
Deputado Vinícius Louro? Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, Deputado Rafael Leitoa? Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macedo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Bira do Pindaré, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Nina Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa e Raimundo Cutrim. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as):  Adriano Sarney, Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação.
Não houve oradores inscritos para o Pequeno Expediente. Não houve
matéria a ser apreciada na Ordem do Dia por se tratar de Sessão não
deliberativa. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 397, 398 e 399/2018,
de autoria do Deputado Cabo Campos e nº 400/2018, de autoria da
Deputada Andréa Murad. Não houve orador inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos
e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão determinando que fosse lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de agosto
de 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Raimundo

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Neto Evangelista, Raimundo Cutrim,
Rigo Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Wellington do Curso Zé Inácio
Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
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Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente a seguir: Indicações nºs: 521/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, a fim de que determine ao setor competente que seja feita a
reforma e ampliação do UEB de Ensino Fundamental João do Vale
localizada no Bairro do Gapara; 522/18, do Deputado Bira do Pindaré,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva, que promova a inclusão no Programa Mais Asfalto do
Governo Estadual da estrada que liga o bairro do Cajueiro ao Andirobal,
na zona rural de São Luís; 523/18, ainda do Deputado Bira do Pindaré,
ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao Prefeito de São
Luís, para que determinem aos setores competentes que promovam o
asfaltamento com o devido serviço de drenagem e rede de esgoto na
Rua São Luís, bairro do Sacavém, Município de São Luís; 524/18, do
mesmo autor, ainda ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, que promova a
inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual da Rua Bom
Jesus, no bairro do Barreto em São Luís; 525/18, também do Deputado
Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a
implantação de escola de ensino médio na área do Gapara, em São
Luís. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou
o Expediente à publicação, após deferir as Indicações acima citadas e
concedeu a palavra ao Deputado Fábio Braga que ocupou a Tribuna
para falar das péssimas condições de tráfego da MA 020, que interliga
Vargem Grande a Coroatá. Na sequência, o Deputado Edilázio Júnior
falou do pedido de impugnação da candidatura do vice-Governador do
Maranhão, Carlos Brandão (PRB), candidato à mesma função na chapa
encabeçada pelo atual Governador. Segundo o Deputado Edilázio
Júnior, Brandão está inelegível porque assumiu o comando do Palácio
dos Leões até o dia 9 de abril deste ano, dois dias depois do prazo de
seis meses antes do pleito eleitoral, ressaltando que a decisão caberá ao
TSE, mas que ninguém está acima da lei. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a Sessão determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de agosto de 2018.
Deputado Fábio Braga - Presidente, em exercício. Deputado Raimundo
Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Sousa Neto -
Segundo Secretário, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 277, DE 13 DE JUNHO DE 2018)
LEI Nº 10.921 DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Cria o Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão – IASP/MA e
dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 277, de 13 de junho de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão – IASP/MA, autarquia com
personalidade jurídica de direito público, vinculado à Secretaria de

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP,
que se regerá por esta Lei e pelos seus estatutos, a serem aprovados
por Decreto.

Parágrafo único. O IASP/MA é dotado de autonomia
administrativa, financeira e patrimônio próprio, possuindo sede e foro
na Capital do Estado.

Art. 2º O IASP/MA tem por finalidade gerir, planejar, coordenar
e supervisionar a execução e o controle da assistência à saúde e dos
benefícios assistenciais dos servidores públicos estaduais, bem como
a gestão do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão
- FUNBEN, sob a orientação do Conselho Administrativo do Fundo
de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, baseando-se
nos princípios da acessibilidade, resolutividade, humanização e
cidadania.

Parágrafo único. Na gestão do FUNBEM, o IASP/MA
observará as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo do
referido fundo, de que trata a Lei Complementar nº 196, de 27 de
outubro de 2017.

Art. 3º A estrutura organizacional do IASP/MA é composta
por:

I - Administração Superior:
a) Presidência;
II - Unidades de Assessoramento Direto ao Presidente:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
d) Assessoria de Controle Interno;
e) Comitê de Investimentos;
f) Ouvidoria;
III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Diretoria Administrativo-Financeira:
1. Coordenadoria Administrativa:
1.1. Divisão de Recursos Humanos;
1.2. Divisão de Material, Patrimônio e Transportes;
2. Coordenadoria Financeira:
2.1. Divisão de Execução Orçamentária e Controle Financeiro;
2.2. Divisão de Contratos e Convênios;
3. Coordenadoria de Informática;
b) Comissão Setorial de Licitação.
Parágrafo único. O Poder Executivo, mediante decreto, poderá

dispor sobre  estrutura administrativa do IASP/MA. Inclusive com a
possibilidade de manutenção de atividades-meio no âmbito da Segep,
mediante Termo de Colaboração.

Art. 4º O patrimônio e os recursos do IASP/MA são
constituídos:

I - pelos bens móveis sob a administração da SEGEP utilizados
pela extinta Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos
Estaduais – SASEG e, atualmente, pelo Núcleo de Assistência dos
Servidores Públicos do Estado do Maranhão - NASSP;

II - por outros bens, móveis e imóveis, e direitos que vier a
adquirir a qualquer título;

III - pelo saldo de dotação da SEGEP destinados à área de
serviços de assistência à saúde e social;

IV - da dotação orçamentária que lhe seja consignada anualmente
no orçamento do Estado;

V - de auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou
subvenção que lhe forem concedidos;

VI - das receitas próprias, decorrentes de serviços prestados;
VII - da renda de seus bens patrimoniais;
VIII - do rendimento de aplicações financeiras sobre saldos

disponíveis.
Art. 5º O IASP/MA incorporará as competências, atribuições

e incumbências estabelecidas em atos normativos da SEGEP, bem como
a sucederá nos contratos, convênios e demais direitos e obrigações
vigentes, relativos à sua área específica de atuação.

Art. 6º A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN adotará as providências necessárias para remanejar, transpor,
transferir ou utilizar dotação orçamentária da SEGEP em favor do
IASP/MA, mantida a mesma classificação funcional-programática,
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expressa por categoria de programação em seu menor nível, conforme
dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º Os municípios que integrarão cada regional da MOB
serão definidos por ato normativo da própria agência, com base em
critérios técnicos de proximidade e acesso aos concessionários,
permissionários, autorizatários e usuários dos serviços que se inserem
na sua competência.

Art. 8º A Casa da Mulher Maranhense e o Centro de Referência
do Idoso da Região Tocantina, enquanto não houver o provimento dos
cargos efetivos, poderão celebrar Termo de Colaboração com a
EMSERH, visando à prestação dos serviços profissionais atinentes à
competência dos cargos efetivos, sendo que obrigatoriamente serão
convocados os aprovados no concurso público realizado pela citada
empresa pública.

Art. 9º Ficam criados os cargos constantes dos Anexos I a VI
desta Lei.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de agosto de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 279, DE 14 DE JUNHO DE 2018)
LEI Nº 10.922 DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Altera a Lei nº 10.678, de 13 de setembro de 2017,
que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado de pessoal para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público no
âmbito da Administração Penitenciária Estadual,
nos termos do inciso IX do art.19 da Constituição
Estadual.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 279, de 14 de junho de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  A Lei nº 10.678, de 13 de setembro de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“(...)
Art. 4º  (...)
Parágrafo único.  O pessoal contratado nos termos desta Lei
poderá ser novamente contratado sem interstício ou carência
entre contratos, respeitado o prazo máximo do caput deste
artigo.
(...)
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Art. 7º-A  Nas contratações por tempo determinado serão
observadas as referências iniciais constante na tabela de
vencimento do órgão ou entidade contratante.
§ 1º  Para os efeitos deste artigo, não se consideram as
vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes
de cargos tomados como paradigma.
§ 2º  As contratações previstas nesta Lei serão remuneradas
por meio de subsídio, já acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes e temporárias estabelecidas em Lei.
Art. 7º-B  O contrato firmado de acordo com esta Lei
extinguir-se-á sem direito a indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - por não mais atender a urgência justificadora da presente
contratação;
IV - pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas e
condições;
V - pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;
VI - pela superveniência de fatos ou adição de normas legais
ou regulamentares, de ordem superior, que o tornem
inexequível;
VII - por interesse público devidamente justificado.
Parágrafo único.  A extinção do contrato, no caso do inciso
II, será comunicada com a antecedência mínima de trinta
dias.
(...)”.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de agosto de 2018.
Deputado OTHELINO NETO -Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS  20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO
FÁBIO BRAGA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 276//2018 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 279/2018 –  (MENS. GOV. Nº 044/2018) - ALTERA a Lei n 10.678,
de 13 setembro de 2017, que DISPÕE sobre a contratação por tempo
determinado de pessoal para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público no âmbito da Administração Penitenciária
Estadual, nos termos do inciso IX do art. 19 Constituição Estadual.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  279//2018 – Emitido à MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 277/2018 –  (MENS. GOV. Nº 042/2018) – CRIA o
Intituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão-
IASP/MA e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 280/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

173/2018 – DISPÕE sobre a reserva de vaga de empregos para mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de
serviços junto ao Governo   do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por maioria, contrariando o Parecer

do Relator.
PARECER Nº 281/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

122/2018  – INSTITITUI o Programa de Combate ao Assédio Sexual
no Transporte Coletivo.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por maioria, contrariando o Parecer

do Relator.
PARECER Nº 290/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/2018 – ACRESCENTA
dispositivos à Resolução Legislativa nº  750/2014, que
REGULAMENTA o art. 139 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Maranhão (Medalha Manuel Beckman).

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 294/2018 – Emitido ao 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
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 295/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

189/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública o  Centro de
Aprendizagem Conceição de Maria-CEAP.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOILANDA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 296/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

187/2018  – DISPÕE sobre instituição do “Dia Estadual da Polícia
Militar Feminino, a ser comemorado anualmente

eminina”, no Estado do  Maranhão, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 298/2018 – Emitido ao   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
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do

Substitutivo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 300/2018 – Emitido ao 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
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 301/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2018 – CONCEDE o Título de



QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
Cidadão Maranhense ao Médico OSCAR REYNALDO MOLINA
BENITEZ, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado EDUARDO  BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 303/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/2018 – CONCEDE a Medalha
de Honra ao Mérito do Legislativo “Maria Aragão” a VALDERÊS
MARIA COUTO DE MELO.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado  EDUARDO  BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 304/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 061/2018 – CONCEDE a Medalha
do Mérito do Legislativo “João do Vale” a Senhora BRUNA
FERNANDA CANTANHEDE GAGLIANONE.

AUTORIA: Deputado EDILÁZIO JÚNIOR
RELATORIA: Deputado  CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 305/2018 – Emitido à   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 Maranhção, e dá outras providências, de iniciativa do Deputado
WELLINGTON DO CURSO .

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 306/2018 – Emitido   à   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
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 308/2018 – Emitido   à   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
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 309/2018 – Emitido à  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
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 310/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

179/2018 – INSTITUI a isenção do pagamento de passagem no
transporte intermunicipal de passageiros portadores de moléstia
hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
proviências.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do
SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 311/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº
156/2018  – DISPÕE sobre o transporte gratuito dos membros das
guardas municipais nos ônibus intermunicipais.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de agosto de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 28 DO MÊS DE AGOSTO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRI,  PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM - PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
CÉSAR PIRES
FÁBIO BRAGA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº 194/2018  – DISPÕE sobre a instituição

do Programa “Adote um Leito Hospitalar”, no âmbito do Esttado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 195/2018  – DISPÕE sobre a instituição

do Programa “Adote uma Escola”,  no âmbito do Esttado do Maranhão
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº 196/2018  – DISPÕE sobre a

publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam
por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções
cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública
de saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282/2018 –  (MENS. GOV. Nº

056/2018) –  ALTERA a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde –
SES e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 de agosto de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 007/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 130/2018, de autoria do Senhor

Deputado Fábio Macêdo, que determina a disponibilização aos
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consumidores de informações para conferência de produtos
comercializados no Estado do Maranhão e dá outras providencias.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 236/2018). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre
matéria no que diz respeito relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor.

O presente Projeto de Lei visa determinar que os
estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão, que
prestam atendimento ao público em geral disponibilizem aos
consumidores, de modo identificável, o preço, a quantidade e em se
tratando de produtos que demande conferência de peso, disponibilizem
balanças de precisão ou similar para a conferência das informações das
mercadorias indicadas nos rótulos. O Parágrafo Único do artigo 1º,
prevê que em se tratando de identificação de preço, esta poderá ser
realizada mediante a etiqueta no produto ou leitor ótico, identificável
e de fácil acesso ao consumidor.

O artigo 2º do Projeto de Lei em análise prevê que o
descumprimento da obrigação prevista no artigo 1º desta Lei, sujeita o
proprietário do estabelecimento comercial às sanções administrativas
previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. (Código
de Defesa do Consumidor)

E por fim, o artigo 3º estabelece que a lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

  O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade de consumidores
alcançados com disponibilização, de modo identificável, a quantidade,
o preço, com a colocação de etiqueta no produto ou leitor ótico
identificável e de fácil acesso ao consumidor, assim como a permanência
de balança de precisão, ou similar, quando da necessidade de conferência
de peso dos produtos, sendo estas medidas necessárias para
proporcionar a conferência das informações das mercadorias indicadas
nos rótulos, garantindo-lhes maior clareza nas informações e maior
segurança na aquisição dos referidos bens.

 Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
vulnerabilidade dos consumidores frente à as empresas que dispõem
sobre as informações referentes aos produtos comercializados, sem
que se dê ensejo à conferência pelos consumidores. Sendo oportuno o
presente Projeto de Lei que visa, além de evidenciar os preços dos
produtos, disponibilizar de forma identificável nas embalagens dos
produtos as informações necessárias (peso, quantidade), revertendo a
situação atual na qual o consumidor arca com o ônus de adquirir produtos
confiando nas poucas informações carreadas nas embalagens, sem
oportunizá-los a conferência das mesmas.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que o
consumidor é parte hipossuficiente na relação de consumo, e o objetivo
do presente Projeto de Lei é proporcionar ao consumidor segurança
para adquirir produtos e maior clareza nas informações prestadas nas
embalagens, sendo a coletividade beneficiada com o presente Projeto
de Lei.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 130/2018.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 130/2018,
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 28 de agosto de 2018.

Deputado Wellington do Curso -Presidente e Relator
Deputada Andréa Murad
Deputada Francisca Primo
Deputada Graça Paz
Deputado Hemetério Weba

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 282/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 168/2018, de autoria

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Institui o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Aeroportuário do Estado do Maranhão
(AERO-MA) e dá outras providências.”

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

O procedimento de elaboração de uma lei ordinária denomina-
se de processo legislativo, apresentando as fases introdutória,
constitutiva e complementar. Na fase introdutória observa-se a
iniciativa para a deflagração do Processo Legislativo, que deve
ser cumprida sob pena de vício insanável.

Destaca-se que, a Constituição Estadual em observância
compulsória da CF determina em seu art. 43, V, que compete
privativamente ao Governador do Estado dispor sobre criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-dual.

A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado
Democrático.

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do
modelo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições
para cada Poder.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que a
instituição de Programas e Políticas Públicas a serem executados pelos
órgãos da Administração Pública, principalmente pelas Secretarias de
Estado são de competência do Poder Executivo.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Lei do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder
Executivo. Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”
“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2. Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do
Pólo Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e
atribuições de órgãos e Secretarias da Administração
Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da
lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação
julgada procedente.”
“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de
desenvolvimento estadual - submetendo-o à Secretaria de
Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente.
Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do
Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que
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envolva órgão da Administração Pública - alínea “e” do
§ 1º do artigo 61 da Constituição Federal.” (o grifo é
nosso)

Destaca-se que a responsabilidade em regulamentar, fiscalizar,
planejar e programar é do Poder Executivo, dentro o que chamamos
de reserva de administração, corolário da separação dos poderes,
que são matérias eminentemente administrativas que não
comporta a ingerência do Poder Legislativo. Neste sentido, vejamos
o que diz o Supremo Tribunal Federal:

“O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É
que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de
revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. (...)
Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por
lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições
institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a
função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do
poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo,
que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites
que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. [RE
427.574 ED, rel. min. Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de
13-2-2012.”

“Ofende a denominada reserva de administração,
decorrência do conteúdo nuclear do princípio da
separação de poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança
de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços
de água e gás, em grande medida submetidos também à
incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando
constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo
fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da
margem de apreciação do chefe do Poder Executivo distrital
na condução da administração pública, no que se inclui a
formulação da política pública remuneratória do serviço
público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-
2011, P, DJE de 22-11-2011.].”

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa, padecendo assim de inconstitucionalidade
formal subjetiva.

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.

Ademais, a Constituição Federal, em ser art. 167, inciso I,
veda início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei
Orçamentária Anual.

VOTO DO RELATOR:
Ex positis, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 168/

2018, em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 168/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 297/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 188/2018, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macedo, que “Dispõe sobre o reconhecimento do
‘Festejo de Santa Teresa D’ávila’ como Patrimônio Cultural e Imaterial
do Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 188/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 299/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2018,

apresentada pela Senhora Deputada Nina Melo, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Abdon  José
Murad Junior.

Na justificativa, esclarece a autora da Proposição de Lei, que o
homenageado, o Senhor  Abdon José Murad Junior, possui graduação
em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em
Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, residência médica pelo
Hospital Universitário Walter Cantídio e residência médica pelo
Hospital Universitário Presidente Dutra. Integrante da equipe do
Grupo Pró-cirúrgico de Cirurgia Bariátrica de São Luís, desenvolveu
uma nova técnica para superobesos que representou um considerável
avanço da medicina mundial na área da cirurgia bariátrica, trabalho
este que foi apresentado durante o Congresso da Federação
Internacional de Cirurgia da Obesidade em Londres, em 2017. Com
uma singular e meteórica carreira que trouxe uma larga contribuição,
a nível mundial, para a melhora da qualidade de vida das pessoas que

sofrem com o excesso de peso, o reconhecimento pelo comprometimento
de tamanha envergadura torna-se imperativo a esta Casa Legislativa.

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 056/2018, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo.

 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 056/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 313/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 062/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Cabo Campos, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado Danilo
Pestana Pinheiro.

O homenageado, o Soldado Danilo Pestana Pinheiro, é
merecedor da Comenda pelos relevantes serviços que vem prestando
à sociedade maranhense.

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 062/2018, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 062/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 314/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 063/2018,

apresentado pelo Senhor Deputado Cabo Campos, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado
Heberth de Jesus Silva Barros.

O homenageado, o Soldado Heberth de Jesus Silva Barros, é
merecedor da Comenda pelos relevantes serviços que vem prestando
à sociedade maranhense.

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 063/2018, de autoria do Senhor Deputado
Cabo Campos.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 063/
2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 316/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 090/2018, de
autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga os
estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir nas placas de
atendimento prioritário o símbolo mundial do Autismo e dá outras
providências.

Segundo o projeto de lei, os estabelecimentos que não
cumprirem a presente Lei sofrerão sanções e multas a serem
regulamentadas pelo Poder Executivo.

É o que havia a relatar.
Justifica a proposição a necessidade de se inserir nas placas de

atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados o
símbolo mundial de conscientização do Transtorno do Espectro Autista

(TEA), tendo em vista que a doença, muitas vezes, não apresenta
sinais físicos evidentes.

 É importante saber que o Autismo é um transtorno de
desenvolvimento de base neurológica, caracterizado por alterações
significativas na comunicação, na interação social e no comportamento
da criança.

Ressalte-se, por oportuno que nos termos do Art.141 do
Regimento Interno foi anexado à presente propositura o projeto de lei
nº 171/2018, de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, por
tratar-se de matéria conexa ou análoga.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

De mais a mais, nos termos do art. 23, II, da Constituição
Federal, a proteção às pessoas com deficiência é competência comum
de todos os entes federativos.

Ressalte-se, ainda, que pode o Estado legislar concorrentemente
com os demais entes sobre o tema em estudo, dentro dos seus limites,
para suplementar a legislação federal e municipal (arts. 24, XIV da
Constituição Federal).

Corroborando nesse sentido, a referida matéria está alicerçada
nos artigos 196 e 197 da CF, que dispõe;

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.” 

“São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

O objetivo principal do parlamentar autor desta propositura,
é sempre buscar e trazer soluções para amenizar os obstáculos
encontrados pelas pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

No mérito, a propositura visa dar cumprimento ao mandamento
protetivo constitucional, uma vez que busca facilitar o atendimento
prioritário da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). Isto
porque, trata-se de pessoa que se enquadra na definição de pessoa com
deficiência, fazendo jus aos benefícios concedidos a esta parcela da
população, nos termos do que preceitua o art. 1º, § 2º, da Lei Federal nº
12.764/12, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Ressalte-se, ainda, diretriz contida na Lei Federal nº 13.146/15
-Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dispõe acerca do direito ao
atendimento prioritário à pessoa com deficiência, nos termos do art.
9º, abaixo reproduzido:

“Art. 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - atendimento em todas as instituições e serviços de
atendimento ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de
condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e
terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e
garantia de segurança no embarque e no desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de
comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e
administrativos em que for parte ou interessada, em todos
os atos e diligências.”



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2018 19

Observa-se, portanto, a pertinência da medida pleiteada, tendo
em vista que a legislação referida já preceitua o atendimento prioritário,
sendo necessário, contudo, assegurar o uso deste direito pelas pessoas
portadoras do transtorno do espectro autista, eis que, consoante já
assinalado, tal transtorno necessariamente não apresenta sinais físicos
evidentes.

Oportuno ressaltar que a análise da conveniência e oportunidade
da propositura, incumbe às Comissões de mérito designadas.

Por tudo acima exposto, consideramos que o projeto em tela é
de extrema relevância para cidadãos, usuários do sistema de saúde
tanto público, quanto privado, posto que o mesmo visa garantir um
direito a uma  parcela da sociedade. Por esta razão, é que opino pela
APROVAÇÃO da iniciativa legislativa, de autoria do deputado
Carlinhos Florêncio solicitada no Projeto de Lei nº 090/2018.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 090/2018, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 090/2018, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 317/2018

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 164/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso,  que “Dispõe sobre a remessa de
comunicações registradas com entrega em mãos e mensagens de
correio eletrônico aos candidatos aprovados em concurso público e
dá outras providências.”

Vale aqui dizer que é de competência concorrente entre os
Poderes Legislativo e Executivo a deflagração do processo legislativo
sobre matéria administrativa.

O assunto do Projeto de Lei, em análise, diz respeito a aspectos
de concurso público, estando inserido dentre as normas de direito
administrativo, não interferindo nas normas de provimento do cargo
público e admissão do servidor por isso não viola a reserva de
iniciativa do Poder Executivo.

Neste diapasão é o entendimento do Supremo como se percebe
no julgamento do AI 682317 Agr/RJ onde figurou como relator o Min.
Dias Toffoli, vejamos:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei nº
3.777/04 do Município do Rio de Janeiro.
Inconstitucionalidade formal. Não ocorrência.
Precedentes. 1. Não há inconstitucionalidade formal
por vício de iniciativa em lei oriunda do
Poder Legislativo que disponha sobre aspectos
de concursos públicos sem interferir, diretamente, nos
critérios objetivos para admissão e provimento de cargos
públicos. 2. Agravo regimental não provido.”

Destaco que se encontra em vigor a Lei 13.327, de 26 de
dezembro de 1996 do Distrito Federal que “Dispõe sobre a remessa

de telegrama aos candidatos aprovados em concurso público.” e
também a Lei 10.100, de 12 de agosto de 2016 que “Dispõe sobre a
remessa de comunicações registradas com entrega em mãos e
mensagens de correio eletrônico aos candidatos aprovados em
concurso público, e dá outras providências.”  do estado do Rio Grande
do Norte, no mesmo sentido do Projeto em tramitação.

Sendo assim, não vislumbramos nenhuma ilegalidade,
inconstitucionalidade ou antijuridicidade no Projeto de Lei em comento,
estando apto a adentrar no ordenamento jurídico estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 164/2018, ora analisado.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 164/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 318 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 190/2018, de autoria do Senhor

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

 Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o “Dia
Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio” no âmbito do Estado do
Maranhão, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, o qual
passará a constar no Calendário do Estado e que  será celebrado,
anualmente, no quarto sábado do mês de agosto.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 190/2018, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 190/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 28 de agosto de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim-Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Fábio Braga
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