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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/10/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
2 BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.10.2017

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 366/17 DA CCJC EM REDAÇÃO FINAL
AO PROJETO DE LEI Nº 198/17, DE AUTORIA DO DEP. BIRA
DO PINDARÉ, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARANHENSE PELAS
EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PRESTADORAS DE
SERVIÇO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEP. DR. LEVI PONTES.

II – PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNOS

REGIME DE URGÊNCIA – (REQS. NºS 736 E 764/2017).

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 060/2017),
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO-IPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/10/2017, DEVIDO
PEDIDO DE VISTA POR 24H SOLICITADO PELOS
DEPUTADOS EDUARDO BRAIDE E RAFAEL LEITOA.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 061/2017),
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO E O
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO. –
RETIRADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO PEDIDO DE VISTA DE 24H SOLICITADO
PELA DEPª. FRANCISCA PRIMO.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQS. NºS  732

E 753/2017)

4. PROJETO DE LEI Nº 213/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 068/2017), QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A
RENEGOCIAR AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO FIRMADAS COM
O RECURSO DO BNDS. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES COMPETENTES. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 16/10/2017, DEVIDO PEDIDO DE VISTA POR 24H
SOLICITADO PELOS DEPUTADOS EDUARDO BRAIDE E
RAFAEL LEITOA.

5. PROJETO DE LEI Nº 126/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 037/2017), QUE CRIA O
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ; DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO. -
RETIRADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO PEDIDO DE VISTA DE 24H SOLICITADO
PELO DEP. WELLINGTON DO CURSO.

IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTOS Nº 729 E 730/2017, DE AUTORIA
DA DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PARABÉNS ÀS CIDADES DE GOVERNADOR ARCHER E
CURURUPU, PELA PASSAGEM DO SEU ANIVERSÁRIO, NOS
DIAS 10 E 03 DE OUTUBRO RESPECTIVAMENTE. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DA AUTORA. (3ª SESSÃO).

7.REQUERIMENTO Nº 734 E 735/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS MUNICÍPIOS
DE IGARAPÉ DO MEIO E DE SANTA HELENA, PELOS
ANIVERSÁRIOS DE FUNDAÇÃO DAS CIDADES NOS DIAS 29
E 30 DE SETEMBRO RESPECTIVAMENTE. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
(3ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 769/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR JOSÉ DE
RIBAMAR CALDAS FURTADO, PELA COMEMORAÇÃO DOS
70 ANOS DE FUNDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, NO DIA 11 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 773/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
VOTO DE APLAUSO À SENHORA SÔNIA ALMEIDA,
PROFESSORA E ESCRITORA, QUE ATUALMENTE ESTÁ
PROFERINDO PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE PISA.

10. REQUERIMENTO Nº 775/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO SEJA SUBMETIDO A REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS
DE LEI Nº 257 E 270/2017, ENCAMINHADOS PELA MENSAGEM
Nº 083 E 087/17, AMBOS DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

V - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 774/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE PESAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,
EXTENSIVA AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO DO



QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2017                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
PROCURADOR DO TRABALHO SR. ÍTALO FERREIRA
RODRIGUES, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO,
OCORRIDO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 18/10/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 272/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui a “Semana Estadual de
Combate a Corrupção”.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/17,
do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel da Polícia Militar
do Maranhão Sr. Eurico Alves da Silva Filho.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 270/17, enviada pela Mensagem

Governamental Nº 087/17, que dispõe sobre a criação de empregos no
quadro efetivo da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares –
EMSERH.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/17, de
autoria da Procuradoria Geral de Justiça, que acrescenta à Lei Orgânica
do Ministério Público Estadual de dispositivos destinados à propiciar
o desenvolvimento funcional de membros, otimizando a movimentação
horizontal, atendendo ao interesse público e dos membros da carreira
ministerial.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 271/17, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual das Trabalhadoras
Domésticas no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 022/17, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que envia Moção de Aplausos à Presidente do
CONSEPE ( Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA),
Reitora Nair Portela,  pela aprovação da política afirmativa do ingresso
qualificado.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 268/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
elaboração e divulgação do fluxo de caixa do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 269/17, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que dispõe sobre a reserva de 5% (cinco por
cento) aos indígenas, das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/17, de
autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a
realização de plebiscito para consulta popular sobre a alteração da Lei
Estadual Nº 6.133/94, que cria o Município de Presidente Médici e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 266/17, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre o embarque e
desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Público da
Região Metropolitana da Grande São Luís, fora da parada seletiva e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 267/17, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que institui o Polo Maranhense
de fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/17,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Studart Quintas Lobão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 17/10/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dezessete de outubro de dois mil
de dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 272 / 17

Institui a “Semana Estadual de Combate a
Corrupção”.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica instituída no calendário cívico-cultural do Estado

do Maranhão a “Semana Estadual de Combate à Corrupção” a ser
comemorada anualmente, na semana que incluir o dia 09 de dezembro.

Art. 2º - No decorrer da referida semana serão desenvolvidas
ações, tais como palestras, seminários e cursos.

Parágrafo único - O objetivo das ações é divulgar os
mecanismos que estão sendo usados para coibir a corrupção, bem
como as medidas tomadas pelo poder público para prevenção e combate
a Corrupção.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de outubro de

2017. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Corrupção é um mal que prejudica toda a sociedade como
um todo e assola o Brasil, pois arruína sobremaneira a qualidade dos
serviços públicos, a descrença nas classes políticas.

Escolheu-se o dia 9 de dezembro, por ser comemorado nesta
data, o dia internacional contra a corrupção, remete à data em que o
brasil e mais 101 países assinaram a convenção das nações unidas
contra a corrupção, em 2003, na cidade mexicana de Mérida. 

Sendo nosso objetivo, com esta propositura despertar nas
pessoas o interesse em combater a corrupção e lutar por um melhor
uso do dinheiro público. É dever do Estado buscar meios cada vez
mais amplos para a prevenção e o combate à mesma. Por isso, a
importância de estar realizando, a Semana Estadual de Combate à
Corrupção, com atividades alusivas ao tema.

Assim, como legítimo representante do Povo Maranhense,
eleito democraticamente para ser porta voz da vontade popular é que
tomo a presente iniciativa com o ânimo de fazer incluir no calendário
cívico-cultural do Estado a ‘Semana Estadual de Combate à Corrupção’.

Diante do exposto, e pela importância da matéria conto com o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de outubro de
2017. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 773 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja
encaminhado  voto de aplauso a Senhora SÔNIA ALMEIDA, professora
e escritora, que atualmente está proferindo palestra na Universidade
de Pisa.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de
parabenizar a Professora e Escritora, maranhense, Sr. SÔNIA
ALMEIDA, que atualmente encontra-se viajando para ministrar palestra
com o assunto “O português brasileiro na literatura”. Já passou por
Munique, Athenas, Roma, Torino, Florença, Padua, Rovigo, Verona e
Pisa.

A professora Sonia Almeida é uma das maiores-educadoras do
Estado do Maranhão. Já ensinou português, francês e redação a varias
gerações. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do
Maranhão (1978), Mestrado em Educação pela Universidade Federal
do Maranhão (2003), Doutorado em Educação pela Faculdade de
Educação da USP (2009) e Pós- Doutorado Pela Universidade de
Bochum, na Alemanha.

É escritora com dezenas de livros publicados. Poetisa
reconhecida nacionalmente. Ocupa a Cadeira nº 20 da Academia
Maranhense de Letras.

Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a necessária
aprovação para este requerimento, pois reconhecer a atuação da
Professora e Escritora SÔNIA ALMEIDA, por representar o Maranhão
através da educação ministrando suas palestras.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de outubro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.10.17
EM: 17.10.17

REQUERIMENTO N° 774 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR ao Ministério Público do Trabalho,
extensiva aos familiares, pelo falecimento do Procurador do Trabalho
Sr. ÍTALO FERREIRA RODRIGUES, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 06 de outubro
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de outubro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.10.17
EM: 17.10.17

REQUERIMENTO Nº 775 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão ordinária, os Projetos de Lei nº 257 e 270/2017,encaminhados
pelas Mensagens  nº 083 e 087/17, ambos de  autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 03 DE OUTUBRO DE
2017. - OTHELINO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.10.17
EM: 17.10.17

INDICAÇÃO Nº 1230 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que efetue
com a maior brevidade possível, a recuperação asfáltica da MA-006,
rodovia que interliga a região sul do estado, entre os municípios de
Grajaú, Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores dos
municípios em comento, solicitamos por meio desta Indicação a
celeridade na recuperação da MA-006, beneficiando a população local,
gerando renda e avanços para a região.

Ressalta-se que a recuperação do referido trecho permitirá a
integração dos municípios elencados aos povoados interligados,
diminuindo a distância entre eles, facilitando a logística e promovendo
uma melhora na acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico,
sendo fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas naturais.

Frisa-se que a presente rodovia é uma importante via de
desenvolvimento do Estado, uma vez que é por onde escoa a produção

do agronegócio e do polo gesseiro, e ademais, favorecerá o potencial
turístico da localidade, melhorando a trafegabilidade, e consolidando a
economia local, elidindo, em consequência, a dificuldade de acesso
nessa região em razão da inexistência de uma via adequada para o
trânsito de veículos e de pessoas, beneficiando turistas e caminhões de
carga que economizarão tempo e recursos financeiros.

Deste modo, torna-se imprescindível a celeridade na construção
da rodovia supracitada, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, resultando no desenvolvimento dos municípios
envolvidos, sobretudo para o fortalecimento da economia maranhense,
justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1231 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS DO MARANHÃO, MARCELO COELHO, solicitando
que aprecie a possibilidade de SUSPENSÃO IMEDIATA DAS
CONCESSÕES DE QUEIMADAS CONTROLADAS no Estado
do Maranhão.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de suspensão imediata de concessões de queimadas
controladas frente ao alarmante número de focos de incêndio que já
alcançaram 18 mil queimadas em 2017, atingindo o pior índice em 6
anos. Apenas no mês de setembro já foram registrados mais de 10.200
mil focos de queimadas. A fim de evitar que esse tipo de problema se
agrave em nosso Estado, é necessário que todas as concessões de
queimadas controladas sejam suspensas. O Maranhão, atualmente, é o
3º estado com maior número de queimadas no Brasil.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1232 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edvaldo Holanda Júnior, bem como para ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino,
para que determine à Secretária de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, a Senhora Flávia Alexandrina Coelho
Almeida Moreira, a reforma da Praça localizada na Rua São José, na
Vila Conceição, com a inclusão de equipamentos esportivos e quadra
de esportes.

A presente indicação atende às demandas da população local
que busca um espaço adequado ao lazer familiar, todavia a Praça
localizada na Rua São José, na Vila Conceição, não possui mínima
infraestrutura para satisfazer as necessidades da comunidade, carecendo
da inclusão de equipamentos esportivos e quadra de esportes.

Salienta-se que a reforma da praça não significa apenas o
embelezamento e a complementação urbanística, mas possui grande
impacto social. As praças, em sua essência, são espaços públicos onde
o lazer e o esporte proporcionam não só a integração da família na
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comunidade, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e a redução
dos níveis de violência.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
outubro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1233 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edvaldo Holanda Júnior, para que determine ao setor
competente a realização de um estudo de viabilidade para a construção
de uma creche no bairro da Vila Conceição, em São Luís - MA.

As creches são de fundamental importância para fornecer
cuidados a crianças pequenas, bem como fomentar seu desenvolvimento
intelectual, emocional, físico e social. O bairro da Vila Conceição não
possui creche para atender crianças e dar suporte a mães, o que justifica
a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
outubro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1234 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Secretário de Estado da Cultura e Turismo o
Senhor Diego Galdino de Araújo, solicitando, em caráter de urgência,
a restauração do túmulo de João do Vale, ao passo que solicitamos
ainda a construção de um portal na entrada do cemitério em
homenagem ao ilustre pedreirense.

Nosso pedido se justifica pela proximidade do dia de finados,
momento ao qual o túmulo do artista é muito visitado. Com o objetivo
de preservar e valorizar nossa cultura e nossos ícones, assim,
acreditamos estar trabalhando para o fomento da cultura do nosso
Estado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 16 de outubro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oradores inscritos de ontem, transferidos para hoje:
Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Gloria a Deus! Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado.
Brava gente brasileira, viva a liberdade de expressão! Essa foi uma

conquista do povo. O Brasil é conhecido mundo a fora por sua
diversidade cultural, pela capacidade criativa do povo, pelas inúmeras
manifestações culturais que expressam a riqueza de nossa gente. O
assunto que vou relatar nesse ensejo é de suma importância, senhoras
e senhores. Temos vivido dias de intolerância. Uma nação que se gloriava
na convivência pacifica de muitos povos em sua rica miscigenação,
hoje, tem sua glória do passado e a paz no futuro tão declamadas em
nosso mui digno hino nacional ameaçadas por uma parcela de homens
e mulheres descompromissados com isso. Ora, a arte faz parte de
qualquer sociedade, qualquer sociedade e tem como de seus objetivos
elevar do ser o que admira, a mais profunda reflexão a cerca da
subjetividade do artista que a criou. A expressão em forma de arte é um
das mais ricas demonstrações da inteligência humana, pelo que ressalto
a inteligência humana deve ser utilizada para o bem comum. Como
posso chamar de arte o que ofende a grande maioria da população?
Como posso chamar de arte aquilo que ofende as nossas glórias do
passado? Eu vou fazer uma pausa aqui, senhoras e senhores. Por isso
que quando estava me dirigindo a essa tribuna, falei com as mães de
famílias que são as mulheres desse parlamento, porque lá em Salvador,
no Santander, fizeram lá uma exposição para crianças, onde o que mais
se viu foram pênis e vagina e também varias posições sexuais,
humilhando aquilo que é o sagrado. Noventa por cento da nossa
população são católicos e evangélicos. Pegaram a hóstia sagrada da
igreja católica e botaram vagina em cima da hóstia sagrada. Logo na
entrada, colocaram um pênis na exposição. Como podemos chamar de
arte o que ameaça nossa paz no futuro? Tudo isso em nome de uma
pseudoliberdade de expressão. Vale a pena? Vale a pena arriscar a
infância em nome da arte moderna? Vale a pena expor o sagrado de
maneira profana em nome de uma nova maneira de pensar? Tivemos
também no Museu de Arte de São Paulo o camarada peladão, nu, e
nesta arte, isso que ele chama de arte, que, no meu ponto de vista, é
uma porcaria, uma falta de respeito, colocou criança para tocar no
camarada. Senhores, em Brasília, o camarada estava dentro de uma
bolha peladão, não tinha nenhuma questão lá de censura de idade e os
policiais foram lá e prenderam-no, atentado violento ao pudor, fui
polícia vinte e dois anos, meu irmão, na minha época, era atentado
violento ao pudor; agora é arte e, pasmem, o Governo do Estado, o
Governo do Distrito Federal está pedindo desculpas aos camaradas e
colocando em xeque a integridade dos policiais. Já vou encerrar, Senhor
Presidente, tinha mais a falar. A esses outros que desrespeitam a família
tradicional, homem e mulher, que fazem pouco caso da religião alheia,
que utilizam dos seus grandes recursos financeiros e acesso à mídia
para impor seus pensamentos profanos, deixo registrado minha
insatisfação e minha decepção em forma de indignação, visto que
estamos prestes a ver dias de uma verdadeira disputa de intolerância
intelectual, que nos levará ao caos sem medidas e em consequências,
infelizmente, serão vivenciadas por todos que sejamos contra ou a
favor. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Uma salva positiva aos
policiais do Distrito Federal e aqui fica minha posição em favor da
família tradicional e em favor daquilo que é sagrado, e em respeito à
criança e ao adolescente do Brasil, no mais, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Transferido de ontem para hoje, deputado Eduardo
Braide, de ontem para hoje transferido também, deputado Edilázio
Junior. Declina. Inscrito hoje deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio e TV
Assembleia. Semana passada, Senhor Presidente, eu estive na cidade
de Amapá do Maranhão, cidade esta que estava completando 22 anos
de emancipação. Eu estive lá acompanhada da minha amiga e prefeita
Taty, do seu esposo Ademar, dos vereadores Helinho, Dorizeth, Baia,
secretários municipais, comerciantes, trabalhadores rurais, professores,
vários e vários funcionários da Prefeitura, os comerciantes locais e
antes das festividades alusivas a comemoração dos 22 anos eu fiz uma
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visita a alguns prédios públicos, na cidade de Amapá. Eu estive,
acompanhado do Ademar e de alguns Secretários e Vereadores, em
duas escolas municipais que neste ano do mandato da Prefeita Tati
foram reformadas. E lá eu vi os prédios públicos, as duas escolas
pintadas, trocado o piso, feito adequação necessária para o bom
funcionamento da escola, banheiros, sistema de água da escola
recuperada. Fiquei impressionado com o tamanho das escolas, com a
área das escolas e também, vi em uma delas lá, uma parte do Ginásio
Esportivo ainda por concluir e faltando teto, faltando piso ainda das
administrações passadas. Estive também visitando várias e várias vias
urbanas na cidade de Amapá e aqui já faço um encaminhamento direto
ao Presidente da CAEMA. A CAEMA esteve nesses últimos anos lá
fazendo a melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da cidade,
mas ocasionou um problema sério para o município. Várias e várias
vias públicas do município de Amapá estão danificadas, estão precárias
em algumas por conta da tubulação de água, que foi cortado o asfalto
na cidade para que pudesse ser feita a colocação desse sistema de
tubulação novo para o sistema de água da CAEMA e para a população,
do atendimento da população de Amapá. Esse sistema favorece por
conta da água que chega às torneiras, às pias, aos chuveiros das casas
em Amapá, mas também danificou a maioria das ruas no município de
Amapá. Eu peço aqui ao Presidente da CAEMA que por meio da
SINFRA faça a recuperação dessas vias que foram danificadas pelo
sistema de abastecimento que a CAEMA implantou em Amapá do
Maranhão. Mas também estive visitando, e aí já conversei em outra
oportunidade quando encontrei o Secretário Clayton Noleto, primeiro
reivindicando o Mais Asfalto para a cidade de Amapá. Amapá não teve
o programa Mais Asfalto sendo implantado ainda nesta administração,
fiz isso e fiz o pedido formal ao Secretário Clayton. E também
reivindiquei em outro momento, e ele fez a recuperação, que quando
foi feita a recuperação da MA-206, que passa por dentro da cidade,
corta a cidade, a sede da cidade de Amapá ao meio, houve uma
preocupação da prefeita e de todo seu secretariado, dos seu vereadores
lá no sentido de que o asfalto não teria sido colocado de boa qualidade.
Nós fizemos essa reivindicação ao Secretário Clayton Noleto, a Prefeita
esteve lá, a Prefeita mostrou por meio de fotos e de depoimentos dos
Secretários, da população de Amapá, que não estava satisfeita com o
asfalto que teria sido colocado na MA. O Secretário, de pronto, mandou
que a empresa recuperasse e que fizesse de novo o sistema. Eu olhei lá,
estive lá na cidade Amapá e vi que a recuperação foi feita. Portanto,
com essa recuperação, eu falei ao Secretário Clayton agradecendo no
sentido de ele ter feito essa recuperação, ter encontrado a solução
adequada para que a população de toda aquela região que trafega pela
cidade de Amapá não fosse prejudicada. Eu estive também no matadouro
público na cidade de Amapá visitando. E é um matadouro que está
interditado por conta de denúncias da oposição. Um matadouro pequeno
e que eu estou pedindo ao Governador e ao Secretário Clayton Noleto
que disponibilizem algo em torno de R$ 300 mil para que se possa
fazer a recuperação, tirar da interdição o matadouro público da cidade
de Amapá, para que se possa ter esse equipamento público funcionando
adequadamente. Porque faz parte também da saúde pública de Amapá,
uma vez que toda a carne consumida na cidade de Amapá vem do abate
nesse abatedouro público de Amapá. Portanto por essa minha visita
em Amapá eu quero agradecer a todos. E eu estive nas casas, nos
comércios, visitando as comunidades, visitando as escolas, por onde
eu fui, fui bem recebido. Uma comunidade hospitaleira como a
comunidade de Amapá. A cidade de Amapá está de parabéns. E eu fiz
essas considerações, levarei ao Governador, e aos Secretários
pertinentes, para que a gente possa encontrar soluções adequadas para
a população de Amapá viver cada vez melhor naquele lugar que ela
escolheu para viver. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Assim diz a palavra de Deus: Pois aquele que faz injustiça

receberá em troco a injustiça feita e nisso não há acepção de pessoas
(Colossense 3,25). Excelentíssimo Senhor Presidente, com essa
expressão, palavras bíblicas, nós iniciamos o nosso pronunciamento
cumprimentando V. Exa., cumprimentando também saudando aqui os
nobres parlamentares presentes nesta sessão. Também é extensivo
àqueles que acompanham diariamente as sessões por meio aqui tanto
dos blogs, dos jornais, a sala de imprensa, a galeria, a todos que nos
acompanham em todo Estado do Maranhão. Que Deus esteja sempre
nos abençoando. Senhor Presidente, eu gostaria de destacar na manhã
de hoje a nossa agenda do final de semana. Tivemos a oportunidade de
percorrer alguns munícipios maranhenses. Entre eles, eu quero iniciar
destacando o município de Rosário, onde, na oportunidade, nós
percorremos algumas estradas vicinais, indo a um povoado, povoados,
povoado Eldorado, Paissandu, Gameleira, Borges, Pedra Preta,
Bacabeira, que ficam localizados no município de Rosário.
Acompanhado de uma liderança política naquele município, que é o
Gil, da Associação de Pesca, que nos levou para conhecer a realidade
daqueles povoados de estradas vicinais que ali dão acesso a esse povoado
e que, infelizmente, estão em condições intrafegáveis. Inclusive nós
acompanhamos algumas demandas de algumas lideranças, reunindo
com essas lideranças e ouvindo os seus reclames. E ao percorrer essa
estrada vicinal, inclusive nós podemos perceber a falta de pontes, de
bueiros que dificultam o acesso de veículos, tivemos dificuldade de
chegar ao nosso destino e essa dificuldade de acesso é extensiva às
questões sociais, porque, por exemplo, o ônibus escolar não chega a
todos esses povoados. Então nós nos comprometemos com aquelas
lideranças em poder encaminhar essa demanda ao INCRA, porque
inclusive ali tem área de assentamento, que é um PA, e nós vamos
trabalhar para poder realmente levar essas reivindicações aos órgãos
competentes, entre eles, o INCRA. Mas eu quero também destacar,
Senhor Presidente, a oportunidade que eu tive de ir aos Lençóis
Maranhenses, fui ao município de Barreirinhas, fui até o município de
Tutoia, e ao percorrer saindo de Barreirinhas ao município de Tutoia,
nós podemos perceber o avanço da pavimentação de uma estrada tão
sonhada por todos daquela região que vai fomentar o turismo, que vai
desenvolver essa importante região do Estado, que é a estrada que liga
Barreirinhas ao município de Paulino Neves. Tive a oportunidade de
ver homens trabalhando, já há alguns trechos calçados, outros trechos
sendo pavimentados com asfalto na proximidade de Paulino Neves, e,
para nossa grata satisfação também, como foi inclusive ontem aqui
destacado pelo nobre deputado Othelino Neto, a tão sonhada ponte
que liga o município de Paulino Neves. Então, nós estamos
acompanhando percorrendo o Maranhão e nos deparando com as
inúmeras obras por todo Estado, isso significa dizer que nós estamos
avançando nas questões pertinentes ao desenvolvimento social. Mas,
de forma muito especial, na questão da nossa agenda do final de semana,
quando nós pudemos percorrer essa região dos Lençóis de Barreirinhas
também, indo a nossa agenda ao município de Tutóia, nós pudemos
perceber esse desenvolvimento, que nós, inclusive, desde 2015, fizemos
demandas pertinentes à conclusão dessa estrada. Participamos inclusive,
de um ato, a assinatura do convênio firmado pelo Governo do Estado
e a empresa que estava ali operando, que vai operar a energia eólica, e
nós pudemos perceber ali um momento histórico, estava sinalizando
para o desenvolvimento de uma importante região que vai desenvolver
o turismo, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, nós estamos
falando do acesso, da possibilidade que temos de poder realmente,
hoje, percorrer esses municípios que compõem os Lençóis
Maranhenses, mas, de forma mais adequada, de forma realmente célere,
de forma que nós possamos chegar ao nosso destino e, claro, ter mais
pessoas passando por aquela estrada, porque ela já está sendo
pavimentada, já está inclusive, dando acesso a essas duas regiões.
Então, eu quero destacar, Senhor Presidente, essa nossa importante
agenda, porque entendo que vai fomentar o turismo, vai poder
desenvolver aquela região. Então, quando nós tivermos a oportunidade
de estar em Barreirinhas, conversando com lideranças, conversando
com lideranças, lá no Município de Tutoia, passando por Paulino
Neves, nós percebemos o quanto a população daquela região, realmente,
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já está ansiosa pelo desenvolvimento que vai gerar o fortalecimento da
sua economia. Então, eu quero aqui destacar esses importantes eventos
que nós participamos, no sentido de poder levar infraestrutura para os
municípios maranhenses, mas também destacando o que já está
acontecendo, já sendo pavimentadas vias do nosso Estado, entre elas
aqui citando a questão do Município de Barreirinhas. Muito obrigado,
que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, Senhoras e Senhores
Deputados, amigos da imprensa, a todos que nos assistem pela TV
Assembleia. Mandar um abraço aos amigos que estão na galeria, ao
líder comunitário da Vila Romário, o Zé William, seja bem-vindo; ao
amigo Fróz, ao amigo Carlinhos que se encontram aqui também, sejam
bem-vindos a esta Casa. E também mandar um abraço ao querido
amigo Deputado Toca Serra, que depois que chegou à Assembleia, eu
ainda não fiz um pronunciamento, mas queria deseja mais uma vez seja
bem-vindo à nossa Casa. Senhor Presidente, venho aqui mais uma vez
para cobrar do Governador Flávio Dino a questão da segurança pública,
até então eu me lembro que há dois meses, Deputado Júnior Verde, V.
Ex.ª estava no Palácio dos Leões quando foi lançado um projeto que
era para melhoria das Delegacias do Estado do Maranhão, inclusive V.
Ex.ª como Presidente da Comissão de Segurança convidou o secretário
Jefferson Portela para se fazer presente na comissão para ele explicar
e explanar como seriam essas melhorias nas Delegacias do Estado do
Maranhão. Acontece que dois meses já se passaram, a gente nada vê de
melhoria. Pelo contrário, o noticiário nacional só mostra que o abandono
das Delegacias do Estado do Maranhão a cada dia que passa se torna
mais latente. Quero dizer isso porque depois do caso que aconteceu
em Barra do Corda, após um cidadão ter morrido por estar em uma
jaula, trancafiado em uma jaula e morrer de AVC, Deputada Graça Paz,
e depois também das Delegacias de Paraibano e Carutapera que tiveram
a energia cortada por falta de pagamento e depois de despejar o delegado
e os agentes da Delegacia de Peritoró, agora traz, que leio aqui o noticiário
pelo brilhante jornalista e radialista Jorge Aragão, é mais uma declaração
e um desabafo de uma delegada de Imperatriz, Virgínia Loyola. Ela faz
um desabafo e diz ela na sua página pessoal: vocês acreditam que
segundo a rádio peão a Secretaria de Segurança Pública não pagou a
conta da internet. E isso já tem mais de dois meses. Em decorrência
disso não estamos registrando ocorrências. Atualmente para poder
trabalhar é preciso levar um computador decente para a Delegacia,
além de ter que usar sua própria internet e pagar seu próprio
estacionamento para não ser multado. Resumindo, estamos pagando
para trabalhar. Eu fico me perguntando, qual é a seriedade que o
Governador tem com a segurança pública? O atual Secretário já foi
Presidente da Associação de Delegado de Polícia do Maranhão, o
Secretário Jefferson Portela, por dois anos, Presidente da ADEPOL,
que agora como represália por os delegados terem feito tantos pedidos
e tanto ter cobrado, ele tirou os delegados da Sede histórica da ADEPOL
como forma de represália. Lá em Santa Inês, Deputada Graça Paz, o
Ministério Público já recomendou que na delegacia fosse feita uma
reforma urgente por não caber mais tanto detento e por causa da
insalubridade, porque eles estão vivendo num local em que a cela fica
com mais de sensação térmica de cinquenta graus. É uma coisa
insuportável. Então eu quero aqui cobrar, Deputado Júnior Verde, que
é um deputado atuante na área da segurança junto com o Cabo Campos,
que conversem com o Secretário para saber que plano é esse de melhoria
das delegacias que a gente fala no que a gente tem noticiado, mas têm
muitas delegacias ainda pelo Maranhão afora que estão em situações
degradáveis e os delegados, por meio da ADEPOL, que é uma classe
representativa dos delegados e o SINPOL já se manifestaram contrário
ao que o Secretário de Segurança Pública anda fazendo. O Governador
Flávio Dino tem que tomar um posicionamento a respeito da segurança
pública do Estado do Maranhão. São várias delegacias que estão em

estado deplorável. E foi deixado dinheiro do BNDES para poder essas
delegacias serem reformadas. Fica aqui a minha solicitação para que a
nossa comissão, Deputado Júnior Verde, realmente consiga trazer o
nosso Secretário de Segurança Pública para explanar de que forma
serão essas melhorias nessas delegacias pelo Estado do Maranhão
afora. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e
deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão desta
sessão. Na segunda-feira retrasada, a UFMA aprovou a política
afirmativa do ingresso qualificado, garantindo, assim, uma bonificação
nas notas do ENEM para os estudantes de escolas públicas ou privadas
do Estado do Maranhão que tenham cursado pelo menos do 9º ano do
ensino fundamental, até o 3º ano do ensino médio em escolas do nosso
Estado. Na última semana, eu estive em minha cidade, Imperatriz, em
uma grande agenda nas escolas, nos cursinhos, em aulões, dialogando
com a comunidade estudantil sobre os avanços dessa política afirmativa.
Alguns depoimentos muitos marcantes vindo desses estudantes
acabaram por reafirmar a nossa convicção em defesa dessa causa.
Estudantes que na edição passada do ENEM fizeram 700 pontos, 720
pontos ficaram de fora, enquanto isso estudantes que vêm de outros
estados conseguiram as vagas e já até mesmo se transferiram, deixando
essas vagas ociosas. Essa política afirmativa impacta de tal maneira
que muitas pessoas não têm a dimensão desse alcance. Hoje os jovens
do Estado do Maranhão estão mais motivados em saber que a
Universidade Federal do Maranhão vai estar ajudando a corrigir uma
distorção que tanto tem tirado vagas dos nossos estudantes. Ainda há
alguns discursos que pregam a meritocracia, mas sem olhar com essa
ótica da exclusão que tem sentido, que tem passado o nosso estudante,
não só de escola pública, mas também de escola privada. Os resultados
mostram isso. Nos cursos mais concorridos, a grande maioria dos
estudantes ainda é de fora. Desde 2009, quando a UFMA aderiu ao
sistema unificado, a maioria desses estudantes que vem de fora nos
cursos mais concorridos, na primeira oportunidade transferem seus
cursos, seja administrativamente, seja fazendo o ENEM novamente,
conseguindo uma nota maior e até, às vezes, juridicamente, entra com
mandado de segurança, consegue uma liminar dizendo que não se adaptou
naquele lugar, com problemas familiares e aí fica a consequência das
vagas ociosas. É certo que na condição de agentes públicos, nós
devemos lutar pela melhoria da qualidade do ensino e está acontecendo.
No Estado do Maranhão, não existia nenhuma escola em tempo integral
na rede estadual; hoje já são 18. No início do próximo ano letivo essa
quantidade vai aumentar significativamente. As notas do IDEB do
Estado do Maranhão já são crescentes. Em pouco tempo do Governo
Flávio Dino, já mostra que houve um ponto de inflexão e as notas já
são crescentes e vão melhorar ainda mais, sobretudo, com programas
fortes como é o Plano Mais IDEB que a Secretaria Estadual de Educação
desenvolve não ensinando apenas para ensinar, mas ensinando com
foco, com metas determinadas e todos numa grande sintonia:
professores, estudantes, coordenação, as UREs, a SEDUC, o Governo
Flávio Dino, todos investindo para assim buscarem uma melhoria na
qualidade de ensino, eu não tenho dúvida que haverá essa melhoria.
Agora então, que o IDEB é censitário vai conseguir aferir este índice e
vai testemunhar uma melhoria muito forte nesta qualidade de ensino,
mas nós não podemos fugir de melhorar agora com essa ação afirmativa
no hoje e corrigir essa distorção e é por isso que uma vez mais em nome
de todos os estudantes de Imperatriz, da Região Tocantina e até mesmo
do Maranhão, que estão felizes com essa política afirmativa estão
mais animados, mais empolgados, eu quero reforçar a convicção de que
estávamos e estamos no caminho certo, esse acréscimo de 20% às
notas do ENEM ajuda corrigir o hoje e a melhoria da qualidade do
ensino, em médio prazo, porque os resultados na educação não vêm
imediatamente, a melhoria da qualidade do ensino, qualquer ação que
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se faça hoje o resultado vem a médio prazo, muita gente não tem a
dimensão, mas uma rede de ensino técnico profissionalizante, como é
a do IEMA com ensino em tempo integral, a médio prazo isso vai dar
um resultado fantástico, o jovem motivado, o jovem preparado e
influenciando o desenvolvimento na sua região, com uma confiança de
que a educação pode libertar. Mas o resultado não vem hoje, muito
embora já tenham frutos já sendo colhidos hoje, mas o grande resultado
vem no amanhã. E é nesse sentido que eu quero reforçar o agradecimento
a Universidade Federal do Maranhão, a reitora Nair Portela, ao pró-
reitor Allan Kardec, a todos os membros do CONSEPE, do Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensão, por ter entendido uma necessidade dos
estudantes do Maranhão, por ter garantido uma política que vai
conseguir avançar em diminuir essas desigualdades. E por ter também
valorizado uma luta que teve um ponto forte em Imperatriz, com toda
a mobilização social, mas também como ponto forte, como esteio forte
a participação desta Casa, da Assembleia Legislativa com vários
parlamentares se unindo, unido as vozes para mostrar que essa política
seria um caminho vitorioso. Daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias
haverá o ENEM. No início do ano haverá a chamada do SISU, da
Seleção Unificada e até mesmo na hora de se inscreverem no SISU,
estudantes de fora vão se intimidar em saber que aqui no Maranhão os
estudantes terão uma medida que vai reforçar suas condições de ingresso.
E é por isso que eu não tenho dúvida em afirmar que, a partir de 2018,
a Universidade Federal do Maranhão será cada vez mais do povo
maranhense. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, no dia 20
de setembro, Deputado Edilázio Júnior, foi publicado no Diário Oficial
desta Casa uma iniciativa do Presidente da CCJ que avocou as
responsabilidades de emitir o Parecer sobre a emenda impositiva. Eu
queria apenas fazer um pronunciamento de ordem técnica aqui,
Presidente, ler o Artigo 260: Recebida e publicada a proposta, o
Presidente despachará para a Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania que se reunirá no prazo improrrogável de 20 dias. Extinguiu
o prazo. Extinguiu o prazo e a tomar como base a publicação do dia 20
de setembro, todos os prazos foram extintos. Eu lamento uma situação,
Deputado Eduardo Braide, que quantas vezes esta Casa, quando a
situação é da justiça, se reúne até duas vezes aqui para poder votar,
nenhuma Emenda é feita, nada é feito. Quando é das Promotorias, de
igual modo, ajoelha-se esta Casa, vota de forma unânime na maior
parte das vezes sem conhecer uma vírgula, sem interpretar nenhum
parágrafo em relação a isso. E quando chega o momento de votar os
próprios interesses nossos nos curvamos aqui dentro. Não vamos
esperar nunca que o opressor dê chance ao oprimido, mas caberá ao
oprimido romper as amarras que tem umbilicais até com o próprio
Governo. Se não é uma redenção, eu bem sei disso, mas pelo menos é
um pressuposto básico de que essa Casa não vive sob a égide da
distopia de qualquer Governo. É lamentável. E uma nota aqui dentro,
dos estudos feitos pela Confederação Nacional dos municípios deixa
bem claro que apenas 16.9% das emendas em todos os Estados são
distribuídas. E eu pergunto aqui aos nobres colegas da Comissão de
Constituição e Justiça, tão amigos, tão ágeis, tão hábeis, quando se
vota uma questão da justiça dos promotores, quando nós conseguimos
encher as galerias para os sindicatos, arvoram-se no direito da agilidade
de ultrapassarem, às vezes, o próprio regimento. E quando chega ao
mínimo necessário de cumprir apenas o regimento dessa Casa,
engavetam como se ali estivessem engavetando, se agigantassem para
dizer ao Governo: “Não, não vamos votar isso agora. Nós vamos
deixar isso para depois”. Vamos tomar atitudes ombreadas. Da mesma
forma que tratamos órgãos de justiça das promotorias, dos sindicatos,
das associações, tomemos como base isso, como pressuposto básico
também de nossas ações aqui dentro. Mas, Deputado Marco Aurélio,
presidente da CCJ, no dia 20, V. Ex.ª publicou. É preciso que a CCJ

venha aqui, sobretudo V. Ex.ª para poder dizer as razões, as motivações
que lhe levaram a não colocar em votação. Considerando que creio V.
Ex.ª já emitiu o parecer, já estrangulou os prazos. As Emendas de
muitos já se foram. E eu pergunto: a quem devemos recorrer senão a
esse próprio plenário? A quem deve a responsabilidade de defender os
nossos próprios interesses? Quem aqui se levanta, vem à tribuna e diz
que é contra a Emenda Impositiva? Ora, há pouco tempo atrás e ainda
guarda nos googles da vida quando a gente acessa, muitos deputados
daqui que hoje fazem oposição vieram a essa tribuna clamarem, pedirem
para que pudesse ser votado, Deputado Braide, a Emenda Impositiva.
E agora? Negam sua história? Ou rasgam aquilo que escreveu, como o
Governo rasga e faz aqui as Medidas Provisórias avolumadas? E eu
pergunto: a quem devemos cobrar, Deputado Marco Aurélio? A quem
deve macular o seu próprio currículo, a sua própria história? Eu que
discuti quantas vezes a incapacidade, efetividade da UEMASUL, mas
na hora votei, não deixei carregar no meu currículo que um dia a minha
voz foi contra a criação de uma universidade. Queria apenas que ela
fosse organizada. E está aí hoje pagando um preço muito caro, até
mesmo para ser reconhecida e dificilmente será esse ano. Era isso que
eu queria provar. E agora, quem vem à tribuna dizer que isso não é
legal? Como é que pode ipsis litteris no que se é tirado no Congresso
Nacional e se coloca aqui? Quando eu vejo o Deputado Weverton, o
Deputado Rubens Júnior dizerem que foi a maior obra deixada pelo
Eduardo Cunha, apesar dos seus pecados, foi justamente deixar emenda
impositiva. Qual é a historia que nós vamos levar? Apesar disso,
Deputado Edilázio Júnior, eu continuo acreditando na minha CCJ. Eu
continuo acreditando que o Deputado Marco Aurélio, que avocou a
responsabilidade, dará um parecer positivo; ou, então, vai criar
legislações que só esse parlamento conhece. Porque eu desconheço
para poder negar essas verdades. Vou continuar insistindo, vou continuar
lutando. Eu quero ser derrotado aqui. Estou incauto ainda por tudo
isso, mas eu tenho certeza de que esta Assembleia vai repensar essas
situações e cada vez que eu vendo agora por diante, a gente subir à
tribuna e defender Judiciário, defender as Promotorias, uma Associação,
eu disse, bom, defender os outros é fácil, defender a si mesmo parece
ser um caso complicado para esta Casa. Mas eu continuo acreditando
na CJJ e neste Parlamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhores
deputados que compõem a Mesa, senhoras e senhores parlamentares,
imprensa, que está sempre a postos divulgando o nosso trabalho,
internautas e todos que nos assistem. Quero dizer ao deputado César
Pires, que é uma luta justa, deputado, e conte com o nosso apoio, eu
tenho certeza de que muitos deputados sabem da importância que é
termos aprovada essa matéria que trata da Emenda Impositiva, mas eu
estava também assistindo ainda pouco ao deputado Sousa Neto falando
sobre a segurança, os problemas que estão acontecendo na segurança
causando mais insegurança ao povo do nosso Estado e é preocupante,
deputados, deputadas, imprensa. E eu gostaria muito de não ver o meu
estado, o nosso estado, o nosso Maranhão, nas redes de televisão
falando sobre a saúde, a má gestão na saúde, a má gestão na segurança,
isso, deputado Humberto Coutinho, não me satisfaz de forma nenhuma,
isso não nos alegra de forma nenhuma: “Ah, nós falamos porque somos
Oposição”. De forma nenhuma. Nós falamos até para alertar o Governo,
alertar os secretários das respectivas áreas, deputado Sousa Neto,
porque os deputados da base do Governo terminam se adaptando,
terminam se conformando. Então, cabe a nós, a Oposição, fazer esses
comentários da tribuna, que é a nossa Casa, a nossa voz, não é fazer
uma Oposição somente por Oposição, eu costumo dizer isso aqui,
mas mostrar como, como Oposição, as coisas que não estão certas no
nosso Estado para que possam melhorar. É esse o nosso maior objetivo.
Mas eu vim aqui, Deputado Humberto Coutinho, para falar a respeito
do nosso Prefeito, lá de Dom Pedro, que a Justiça acabou fazendo
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justiça, Deputado Edilázio, V. Ex.ª esteve ontem aqui e falou. Eu conheço
o Prefeito faz muitos anos, conheço Ribamar Filho, seu irmão, que foi
Prefeito por três mandatos e a meu ver foi o melhor Prefeito que teve
lá em Dom Pedro. Um Prefeito que não teve a oportunidade de fazer
grandes obras, mas trabalhou muito pelo município de Dom Pedro. É
um Prefeito que olha a população mais carente, que ajuda, aliás, que
ajudou a população mais carente daquele município. Foi um Prefeito
que teve, e até hoje, a maior popularidade lá no município de Dom
Pedro, que foi o Prefeito Ribamar Filho e hoje está assumindo, depois
que foi eleito e faz um ano, uma eleição expressiva que veio da vontade
da população daquele município, está assumindo o irmão de Ribamar,
o Alexandre Costa. A Justiça, como eu disse no início, fez justiça, mas
eu quero dizer que se não tivesse sido dessa forma, se tivessem decidido
por uma nova eleição, ele novamente seria eleito e com uma grande
maioria, porque o povo de Dom Pedro estava clamando isso. E quero
aqui neste momento desejar, ao Prefeito Alexandre, muito sucesso.
Que ele possa estar fazendo uma administração compartilhada com o
povo daquele município. É um compromisso muito grande, é uma
responsabilidade maior ainda pela esperança que o povo depositou no
Prefeito Alexandre, pela expectativa criada para que ele possa melhorar
a vida daquela população, voltar a dignidade daquele povo que foi
iniciada pelo ex-prefeito Ribamar. E tenho certeza que com ajuda dos
Vereadores, inclusive da Presidente da Câmara, a Senhora Rosa, que
assumiu por um ano aquela gestão com o povo que o elegeu, com esse
grupo político, com o apoio do seu irmão Ribamar, ex-prefeito como
eu disse que teve uma grande popularidade e até hoje essa popularidade
continua, que ele possa estar fazendo a administração que o povo
espera, deseja e que o povo merece.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Projeto de Lei Complementar 008/2017, de autoria do
Poder Executivo, Mensagem nº 061/2017, depende do Parecer das
Comissões Técnicas. Projeto de Lei n.º 126/2017 de autoria do Poder
Executivo, Mensagem nº 037/2017. Depende de pareceres. Suspendo
a Sessão para que as Comissões emitam pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Projeto de lei complementar nº 008/2017 foi concedido vista de 24
horas a pedido da Deputada Francisca Primo. Projeto de Lei nº 126,
dependendo do parecer somente da Comissão de Administração Pública,
o deputado Wellington solicitou vista, que foi concedida, portanto por
24 horas, os trabalhos estão encerrados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu quero dizer aos senhores deputados que os projetos
de ontem e de hoje, que estão em vista, vão entrar na votação de
amanhã, porque amanhã faz 24 horas. Alguma dúvida? A Oposição
tem alguma dúvida? Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, eu queria pedir a benevolência da Mesa, eu já falei do
deputado Edilázio, porque agora o próximo projeto é esse parecer da
CCJ, que eu recorri para o plenário, eu queria que fizesse essa verificação
de quórum, só após a votação desse projeto, porque já está muito
tempo na pauta e nós estamos com quórum hoje, precisando de um
quórum qualificado, eu gostaria que botasse em votação e deixasse a
verificação de quórum só depois da votação desse projeto, Deputado
Edilázio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio, V. Ex.ª vai pedir ou vai declinar?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, na verdade, se o V. Ex.ª assim concordar e o Regimento...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não. Se V. Ex.ª concordar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Não, tudo
bem. Nós podemos pular essa conferência, mas no projeto subsequente,
a gente faz a conferência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, os seus direitos, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Não, tudo
bem, nós podemos não fazer a conferência de quórum para o projeto
do deputado Marcos Caldas, e, em seguida, V. Ex.ª verifica o quórum
da Casa. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Certo. Parecer nº 330/2017, de autoria da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 233/
2017, de autoria do Deputado Marcos Caldas, porte estadual de arma
de fogo. O autor recorreu ao plenário, conforme o Inciso IV do Artigo
182, do Regimento Interno. Em discussão. Em votação. Os Deputados
e Deputadas que mantêm o Parecer da Comissão permaneçam sentados
e quem for contra o parecer da comissão fiquem em pé.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, eu queria pedir para encaminhar? Só para encaminhar. Queria
pedir aos companheiros que forem juntos que se levantem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, já está em votação. Os deputados que
mantêm o Parecer da Comissão, que é contrário, fiquem sentados e os
deputados que forem contra o Parecer da Comissão fiquem em pé. Em
votação. Deputado, V. Ex.ª foi derrotado. Projeto arquivado. Verificação
de quórum, a pedido do Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
a Oposição está em obstrução, menos o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só para alertar os colegas Deputados que
só existe Requerimento de Congratulação e de Pesar, na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, com orientação do meu
líder, Deputado Max Barros, Bloco Independente em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimentos n.º 729 e 730/2017, de autoria da
Deputada Ana do Gás. Está ausente, transferidos para amanhã.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) – O Deputado Cabo Campos não consegue registrar presença
desde ontem no seu painel.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A assessoria está corrigindo, Deputado. Requerimentos
n.º 734 e 735/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota. Ausente.
Requerimento n.º 748/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo.
Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu só queria fazer uma correção aí no
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ofício dos municípios de Nina Rodrigues e São Benedito do Rio Preto,
a data não é nesse período.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, já foi votado, Deputado Fábio, já foi votado.
V. Exa. manda um ofício para V. Exa. corrigir o erro. Requerimento n.º
767/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo, de congratulação.
Em discussão. Em votação. Os Deputados e Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 769/2017, de
autoria do Deputado Sérgio Frota, de congratulação. O mesmo está
ausente. Requerimento n.º 770/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, de Sessão Solene. Em discussão. Em votação. Os
Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 772/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os Deputados e
Deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 721/2017, de
autoria do Deputado Rigo Teles. Está ausente, mas como é Mensagem
de Pesar, vamos colocar. Deferido. Está incluído para a sessão de
amanhã o Requerimento nº 773, 774/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimento nº 775/17, de autoria do Deputado
Othelino Neto; e o Requerimento nº 3661/17, da CCJC em Redação
Final.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, eu peço o tempo da Liderança do Bloco Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão,
Deputado Bira do Pindaré por cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu não poderia
deixar de comentar essa decisão do Governo Federal, do Presidente
Temer, do Ministro do Trabalho a cerca da fiscalização do trabalho no
que diz respeito à questão do crime de trabalho escravo. O crime de
trabalho escravo está previsto no Código Penal Brasileiro, artigo nº
149. E estabelece todos os requisitos para caracterização dessa
modalidade criminosa. Isso no Brasil, ao longo do tempo, tem sido
difícil tirar essa lei do papel e colocá-la na prática, porque há uma
resistência muito grande de setores poderosos de todas as formas.
Usam mecanismos e artifícios para driblar o código penal e não sofrerem
as retaliações que seriam aplicáveis quando se caracteriza esse tipo de
crime em qualquer lugar do país. E vejam o que o Ministro do Trabalho
do Governo Temer faz nesse momento. Ele simplesmente altera os
dispositivos do Ministério do Trabalho, a portaria que regula a
fiscalização, para que dessa forma dificulte ainda mais a caracterização
do crime no Brasil. Em outras palavras, o Presidente Temer está usando
a fiscalização do trabalho em combate ao trabalho escravo como moeda
para se tentar manter no poder. É mais uma moeda que ele utiliza,
porque ele utiliza as Emendas e agora está utilizando mecanismos do
Governo para favorecer bancadas, atendendo pleito de bancadas e em
troca tentar obter o voto para permanecer no comando do Brasil. Essa
é a situação triste em que nosso país se encontra. E o Maranhão, como
ele está no olho do furacão, nós não poderíamos de maneira nenhuma
silenciar diante disso. Eu fui Delegado do Trabalho aqui no Estado do
Maranhão. Acompanhei de perto as ações. Priorizamos esta bandeira
que foi uma marca da nossa gestão quando na Delegacia do Trabalho. E
hoje a gente vê esse retrocesso. Um retrocesso, porque cria novas
medidas que dificultam o trabalho da fiscalização, por exemplo, agora

eles querem que haja presença do policial e que seja lavrado um termo
de ocorrência no ato da fiscalização, em outras palavras, eles querem
suprimir a boa-fé do auditor fiscal do trabalho, porque o auditor fiscal
do trabalho, que é um membro concursado de carreira do Ministério do
Trabalho, ele não tem mais boa-fé, agora precisa de um policial federal
do lado dele para lavrar uma ocorrência, isso nunca existiu, é criar
dificuldade, a Polícia Federal sempre esteve presente nas operações,
mas para fazer o trabalho da segurança, para oferecer proteção e não
para criar um embaraço a mais para se tentar caracterizar ou se realizar
o trabalho da fiscalização. Essa decisão que tem várias características,
não apenas essa, está sendo rebatida por várias entidades do Brasil e
também entidades internacionais, até a OIT, que é a Organização
Internacional do Trabalho está rebatendo esta medida, porque esta
medida é um retrocesso para o nosso País. O trabalho escravo é uma
vergonha que não devia existir mais no País, no Brasil, de maneira
alguma, mas enquanto existir, enquanto alguns acharem que podem
explorar um trabalhador até a exaustão nas condições degradantes, sem
respeitar horário de trabalho e a liberdade do trabalhador, é preciso que
haja a presença do Estado de maneira firme, decidida, preparada,
qualificada para coibir essa prática criminosa no país. O artigo 149 não
foi criado nas gestões passadas, o Artigo 149, do Código Penal, que
prevê o crime de redução de alguém a condição análoga de escravos é
mais antiga. Portanto, querer atropelar a lei brasileira no que diz respeito
a essa modalidade criminosa, realmente, é um retrocesso muito grande.
É por isso que eu não vejo a hora das eleições de 2018 acontecerem, e
a gente resolver, de uma vez por todas, os rumos do país, porque ficou
provado que as medidas tomadas não foram adequadas para ajudar
tirar o Brasil da crise que se meteu, é preciso eleição, somente a
participação do povo pode resolver os rumos do país. E eu duvido que
algum parlamentar que tenha votado a favor da reforma trabalhista, ou
que defenda a reforma da Previdência, ou que defenda o trabalho escravo,
usa essas bandeiras para ganhar voto o ano que vem. Não vão usar, eles
vão esconder, como aqueles que atiram a pedra e escondem as mãos.
Mas a população está acompanhando, porque hoje o nível de
transparência é maior, graças às redes sociais, e, apesar da mídia
dominante esconder muita informação, mas o povo está muito mais
informado do que era antes e certamente vai responder nas urnas. Por
isso eu quero, Senhor Presidente, nesta manhã, registrar o nosso
protesto, o nosso mais veemente protesto a essa medida do Governo
Federal, do Governo Temer, mais um retrocesso que não pode ficar
aqui silenciado pelas Casas Legislativas desse país e o povo brasileiro
precisa tomar conhecimento, infelizmente desse processo. O Governo
Temer que disse que tinha um programa chamado Ponte para o Futuro,
mas o que estamos vendo é a Ponte para o Passado, retrocesso atrás de
retrocesso, infelizmente. Mas esse tempo, graças a Deus, vai acabar.
Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Bloco
Parlamentar de Oposição. Partido Verde. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado
Cabo Campos, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Senhoras e
Senhores, o nosso cordial bom dia mais uma vez. Quero aqui saudar a
todos da TV Assembleia, imprensa, policiais, bombeiros militares desta
Casa, amigos e amigas. Queridos, quero aqui desta vez destacar o
evento acontecido pela Igreja Mundial do Poder de Deus, ‘A mão de
Deus está aqui’, que aconteceu no último dia 12, Dia das Crianças, na
cidade de Marajá do Sena, mais precisamente no povoado de Água
Branca. Senhores, para chegar lá é uma dificuldade, tabatinga, subidas
e descidas, local onde as pessoas podiam dizer assim: ‘aqui está
esquecido’. Mas Deus se lembrou, Pastor Otoniel. Deus colocou no
coração da Pastora Raquel, a filha do apóstolo Valdomiro Santiago, de
fazer uma ação naquele local. Acredito que sequer alguma pessoa tenha
feito lá um evento com um pequeno palanque, uma pequena caixa de
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som e ela trouxe tudo com excelência: um som de qualidade, um palco
de qualidade, luz, muitos brinquedos, a Igreja Mundial deu para aquelas
crianças e que chegou a ultrapassar, sobrou brinquedos para as crianças.
Cestas básicas à vontade para aquela comunidade. Está de parabéns
todos da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui no Maranhão, a quem
quero saudar o Bispo Jairo e a Pastora Luciana, que são os líderes da
igreja aqui no Maranhão, pela ousadia, pela coragem, pela intrepidez
de ter aceitado o desafio da Pastora Raquel e ir lá aos confins da terra,
como a Bíblia diz, que temos que ir até os confins da terra para pregar
a palavra de Deus. E, como disse, tudo isso não foi somente a questão
humana que foi saciada, mas como a Bíblia diz que nós não vivemos
somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, lá
também foi pregada a palavra de Deus com uma ministração teatral,
onde dizia que o super-herói das crianças deve, e tem que ser, o Senhor
Jesus Cristo. E a Pastora Raquel com muita sabedoria, com seus
louvores, hinos e cânticos que levando a Deus todos esses louvores,
fizemos ali uma grande ação social. Era desejo da Igreja Mundial do
Poder de Deus também reformar uma escola, mas infelizmente não
pudemos, porque o Prefeito da cidade não aceitou a reforma. Porém,
fica aqui a dica ao nosso Prefeito Lindomar, que ainda há tempo de
fazermos isso, basta o nosso Prefeito concordar que a Igreja Mundial
do Poder de Deus, por meio do projeto IDE, quer, sim, reformar
aquela escola. Porque nós sabemos, todos nós que a educação é o
ponto fundamental para que cada cidadão e cidadã possa ter dias
melhores. Portanto, parabéns à Igreja Mundial do Poder de Deus. João
3:16 diz assim: “Deus amou o mundo de tal maneira...” Talvez aqui eu
com palavras humanas não venha aqui expressar o amor, o carinho
daquelas pessoas que foram para lá, obreiros, obreiras, pastores,
pastoras, missionários, missionárias, do nosso bispo, da nossa Pastora
Luciana e, de modo especial, a nossa Pastora Raquel. Talvez eu não
venha aqui expressar esse amor, esse carinho, porque como João mesmo
diz, Deus amou o mundo de tal maneira e não sabia ali expressar o
carinho, o amor que Deus tem para a comunidade. E eu de forma
humana não vou conseguir expressar aquilo, mas da minha mente não
sairá mais aquilo que meus olhos viram, aquelas crianças sendo
abençoadas e aqueles pais de família também sendo abençoados. Que
Deus abençoe o Maranhão, em nome de Jesus.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Oitava Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Professor Marco

Aurélio.
Segundo Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Andréa Murad, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Marcos Caldas, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Toca Serra, Vinícius Louro e  Wellington do Curso. Ausentes os Senhores

(as) Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Edson Araújo,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Max Barros, Sérgio
Frota, Valéria Macêdo e Zé Inácio. O Presidente, Senhor Deputado
Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavras
aos Senhores Deputados: Fábio Braga, Othelino Neto, Francisca Primo,
Doutor Levi Pontes, Andréa Murad, Wellington do Curso, Bira do
Pindaré, César Pires e Marcos Caldas. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Professor Marco Aurélio, Cabo Campos,
Eduardo Braide e Edilázio Júnior ficaram transferidas para a próxima
Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e
votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, do Projeto
de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão e dos Projetos de Lei nºs 213/2017, de autoria do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renegociar as
operações de crédito firmadas com o recurso do BNDS e 198/2017, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a prioridade de
contratação de mão de obra maranhense pelas Empresas da Construção
Civil prestadoras de serviço no âmbito do Estado do Maranhão,
suspendendo os trabalhos para que as competentes Comissões técnicas
emitissem os respectivos pareceres. Reaberta a Sessão, o Presidente
da CCJC, Deputado Professor Marco Aurélio informou que foi
concedido vistas, por 24 horas, ao Projeto de Lei Complementar nº
007/2017, a pedido dos Deputados Eduardo Braide e Rafael Leitoa,
assim como ao Projeto de Lei nº 213/2017, a pedido dos Deputados
Eduardo Braide e Rogério Cafeteira, enquanto que o Projeto de Lei nº
198/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré foi aprovado nas
Comissões, sendo este posto em votação, aprovado com emenda e
encaminhado à redação final. Nesta oportunidade, a pedido do Deputado
Edilázio Júnior foi feita verificação de “quórum”, quando foi constatado
que havia número regimental para dar prosseguimento a votação da
matéria constante da Ordem do Dia. Dessa forma, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi submetido à
deliberação do Plenário e aprovado em primeiro turno, o Projeto de Lei
nº 215/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que inclui no
Calendário oficial de eventos do Estado o dia 22 de novembro como o
dia da Comunidade Libanesa no Maranhão. Em único turno, regime de
urgência, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania,  foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre a
realização de plebiscito para consulta popular sobre a alteração da Lei
Estadual nº 6.198/94, que cria o Município de Presidente Sarney. Ainda
em regime de urgência, primeiro e segundo turnos, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2017, de autoria do Deputado
Othelino Neto, que concede “Título de Cidadão Maranhense” ao Senhor
João Furtado de Araújo Segundo. Ficou adiada para a próxima Sessão,
a pedido do autor, o recurso do Deputado Marcos Caldas, contra a
decisão da CCJC que rejeitou o Projeto de Lei nº 233/2017. Na sequência,
o Presidente submeteu a deliberação do Plenário, que rejeitou os
Requerimentos nºs: 692/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto ao
Secretário de Estado da Saúde solicitando que venha a este Poder, a fim
de prestar esclarecimentos acerca das denúnicias relativas a situação
da Servidora Alana Valéria Lopes Coelho Almeida e 695/2017, também
de autoria do Deputado Sousa Neto, para que e referida servidora
fosse convidada a comparecer a esta Casa, a fim de que seja oportunizado
a mesma o direito de se manifestar (defender) publicamente acerca do
assunto. Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 745,
746 e 765/2017, do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações à população
dos Municípios de Cururupu, Zé Doca,  Amapá do Maranhão,
Governador Archer e Capinzal do Norte, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de outubro; Requerimento nº 747 e
752/2017, de autoria dos Deputados Wellington do Curso e Eduardo
Braide, enviando Mensagem de Congratulação ao Senhor Patrick Gomes,
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parabenizando-o pela eleição do Coren-MA, para o triênio 2018-2020;
Requerimento nº 753/2017, do Deputado Doutor Levi Pontes,
solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária para votação
em regime de urgência do Projeto de Lei nº 126/2017, de autoria do
Poder Executivo; Requerimento nº 754/2017, do Deputado Othelino
Neto, enviando Mensagem de Congratulação aos Desembargadores
José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho,
eleitos para exercerem os cargos respectivamente de Presidente, Vice-
Presidente e Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão; Requerimento nº 758/2017, do Deputado
Wellington do Curso, enviando Mensagem de Congratulação ao
Procurador Luciano Aragão Santos, parabenizando-o pela sua eleição
como Procurador Chefe do Trabalho no Maranhão, para o biênio 2017-
2019; Requerimento nº 759/2017, do Deputado Cabo Campos,
encaminhando Votos de Aplausos ao Senhor Israel da Costa de Camargo,
Soldado da Polícia Militar do Maranhão por salvar a vida da parturiente
Beatriz Gomes Xavier e seu filho Bryan Phellipe. Após a votação
deste requerimento foi feita nova verificação de “quórum, a pedido do
Deputado Eduardo Braide, quando se confirmou que havia “quórum
regimental para apreciar o Requerimento nº 764/2017, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira, solicitando que seja convocada uma
Sessão Extraordinária para que seja votado em regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 008/2017, de autoria do Poder Executivo. Este
requerimento foi discutido pelo Deputado Eduardo Braide, que se
manifestou contrariamente a sua aprovação e solicitou votação nominal,
o que foi rejeitado pela maioria em Plenário. Este Requerimento foi
posto em votação simbólica, sendo o mesmo aprovado contra o voto
do Deputado Eduardo Braide. Sujeitos à deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 762/2017, do Deputado Júnior Verde, ao
Secretário de Estado da Agricultura Familiar solicitando informações a
respeito da execução do “Programa Água Para Todos”. A Mesa indeferiu
o Requerimento nº 763/2017, da Deputada Andréa Murad, ao Secretário
de Estado da Saúde solicitando cópia dos processos referentes às
licenças concedidas a Senhora Alana Valéria Lopes Coelho Almeida,
para tratamento de saúde durante o período de janeiro a setembro de
2017. Em seguida, o Requerimento nº 766/2017, do Deputado Eduardo
Braide, teve sua votação adiada, a pedido do autor. Os Requerimentos
nºs: 729 e 730/2017 da Deputada Ana dos Gás; 734 e 735/2017 do
Deputado Sérgio Frota ficaram transferidos para a próxima Sessão
devido a ausência dos respectivos autores. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 763/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad; 765/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde e 766/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo dos
Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior pelo Partido
Verde. O Deputado Rogério Cafeteira falou pela Liderança do Governo
e o Deputado Roberto Costa falou pela Liderança do Bloco Parlamentar
de Oposição. Os Deputados Doutor Levi Pontes e Júnior Verde falaram
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Othelino
Neto falou pela Liderança deste Bloco. Pelo liderança do Bloco
Parlamentar Democrático ouviu-se o Deputado Josimar de
Maranhãozinho. No Expediente Final, não houve oradores inscritos.
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, 17 de outubro de 2017.

Ata da Centésima Décima Nona Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e sete de setembro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Stênio Rezende e Valéria Macêdo. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente,
Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura
do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
e do Expediente a seguir: Projeto de Lei Nº 253/17, do Deputado
Eduardo Braide, que dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o
atendimento prioritário ao idoso; Requerimentos nºs: 726/17, da
Deputada Valéria  Macêdo, solicitando que seja votado em Regime de
Urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária, o Projeto
de Lei  nº 217/17, de sua autoria e 727/17, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene no dia 07 de dezembro de 2017, para “Entrega de
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli”. Indicações
nºs: 1171/17, do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor Secretário de
Trânsito e Transportes do Município de São Luís, Canindé Barros,
solicitando a renovação das sinalizações vertical e horizontal existentes
ao longo da Avenida Ana Jansen, especialmente na rotatória de acesso
à Avenida Ferreira Gullar; 1172/17, do Deputado Eduardo Braide, ao
Senhor Presidente da CAEMA, Carlos Rogério Araújo, solicitando a
religação da água que abastece as praças da Lagoa da Jansen; 1173/17,
também do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor Secretário de Estado
da Infraestrutura (SINFRA), Clayton Noleto, solicitando o
restabelecimento da estrutura necessária de religação da água para o
abastecimento das praças da Lagoa da Jansen; 1174 e 1175/17, do
Deputado Edivaldo Holanda, ao Senhor Governador do Maranhão,
Flávio Dino, para que determine ao Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, Neto Evangelista, proceder a
perfuração de um poço artesiano, com suas respectivas instalações
nos Povoados Maravilha e Olinda dos Everton zona rural do Município
de São João Batista; Indicação nº 1176 e 1177/17, do Deputado Júnior
Verde, ao Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Antônio Araújo e ao Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a inclusão dos Residenciais
Francisco Lima e Recanto Verde no programa “Mais Asfalto”; 1178/
17, da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública
Jeferson Portela, em ratificação da Indicação de nº 713/2017, solicitando
a construção e instalação de um ICRIM - Instituto de Criminalística e
um IML  - Instituto Médico Legal no Município de  Presidente Dutra;
Indicações nº  1179/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador
do Estado e para o Senhor Prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda
Júnior, que determinem aos setores competentes a reforma da ponte
que liga o bairro Alto da Esperança ao bairro do Tamancão no Município
de São Luís; 1180/17, de mesma autoria, ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando
o reforço do policiamento nos bairros São João da Boa Vista, Argola e
Tambor - Cidade Nova, São Raimundo Gapara, Barcelar, Gapara e
Residencial Primavera, no Município de São Luís; 1181/17, ainda do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
para que determine a implantação de reservatório de água suficiente
para garantir o abastecimento da população no bairro do Tamancão no
Município de São Luís; 1182/17, também do Deputado Bira do Pindaré,
ao Governador do Estado para que determine a inclusão no plano de
investimentos para esporte e lazer do campo de futebol localizado no
bairro Alto da Esperança, Município de São Luís; 1183/17, do mesmo
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Deputado, também ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura a inclusão no
Programa Mais Asfalto do Governo Estadual com a recuperação da
vias nos bairros São João da Boa Vista, Argola e Tambor - Cidade
Nova,  São Raimundo Gapara, Barcelar, Gapara e Residencial Primavera.
Não havendo mais matéria poara leitura, o Presidente encaminhou o
Expediente à publicação, deferiu as Indicações acima mencionadas e
concedeu a palavra aos Senhores (as) Deputados (as): Raimundo
Cutrim, Edivaldo Holanda, Stênio Rezende, Edilázio Júnior, Bira do
Pindaré e Professor Marco Aurélio. O Deputado Raimundo Cutrim
criticou a autorização dada à empresa canadense para explorar minério
no município de Centro Novo do Maranhão. Em seguida o Deputado
Edivaldo Holanda destacou as obras da Prefeitura de São Luís no Polo
do Coroadinho. O Deputado Stênio Rezende relatou sua participação
em uma vaquejada, na cidade de Vitorino Freire, destacando o êxito e a
grandiosidade do evento. Com a palavra o Deputado Edilázio Júnior
apontou suposto crime ambiental na Estação de Tratamento de Esgoto
do bairro do Vinhais, alvo de uma visita técnica dos parlamentares de
oposição no início da semana. No seu turno, o Deputado Bira do
Pindaré relatou a visita ao ferryboat para realização de vistoria conforme
o requerimento do Deputado Júnior Verde que solicitou esta visita a
Comissão de Assuntos Municipais. O Parlamentar destacou que
ferryboat cumpre o papel fundamental na mobilidade entre os
municípios da Baixada e a capital São Luís do Maranhão. Por fim o
Deputado Professor Marco Aurélio informou que a Política Afirmativa
de Bonificação no Enem começará a ser votada no mês de outubro do
corrente ano. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente o Presidente informou que a inscrição do Deputado Rogério
Cafeteira ficou transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a
Ordem do Dia. Na sequência, o Deputado Adriano Sarney solicitou
verificação de quórum e os representantes do PV, PEN e Bloco
Parlamentar de Oposição registraram obstrução. Confirmando-se que
não havia o número regimental para votação da Matéria constante na
Ordem do Dia, esta foi transferida para a próxima Sessão. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 726 e 727, de autoria
da Deputada Valéria Macêdo. No primeiro Horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
o Deputado César Pires falando pela Liderança do PEN, denunciou
que a empresa Bomar Maricultura Ltda, pretende se instalar nos
campos do Município de Santa Rita de forma irregular, sem cumprir as
exigências legais para ocupação e uso do solo. Pelo Bloco Parlamentar
Democrático o Deputado Vinícius Louro destacou a necessidade de
estudos, investimentos e políticas de conscientização para a preservação
da nascente do Rio Mearim. Em seguida, ouviu-se o Deputado Júnior
Verde que falando pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão relatou sua busca de entendimento com as operadoras que
prestam serviços nos ferryboat para que possam melhorar a qualidade
do atendimento aos usuários daquele sistema de transporte. O
Deputado Rogério Cafeteira falando pela Liderança do Governo
repudiou o fato dos deputados de oposição tentarem desvirtuar ações
administrativas do Governo, no que concerne a legalidade do
procedimento de remanejamento orçamentário do FEPA, da parte
referente a recursos do tesouro estadual. Por fim, falou a Deputada
Andréa Murad pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança
deste Bloco relatando que encaminhou ao Ministério Público novas
informações sobre condições das estações de esgoto, anunciando que
vai visitar as outras duas estações de tratamento, no Jaracati e Bacanga,
e convidou o líder do governo, deputado Rogério Cafeteira, para
acompanhar a comissão nas próximas vistorias. No Expediente Final,
não houve orador inscrito. 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, 27 de setembro de
2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado César
Pires - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende -
Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 840/2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Médico João Furtado de Araújo Segundo.

Art. 1º- É concedido Título de Cidadão Maranhense ao Médico
João Furtado de Araújo Segundo, natural da cidade de Teresina, Estado
do Piauí.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de outubro de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 009 /2017, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 484 /2017

Dispõe sobre a realização de plebiscito para
consulta popular sobre a alteração da Lei Estadual
n° 6.198/94 que cria o Município de Presidente
Sarney e dá outras providências.

Art. 1 ° - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão
realizará plebiscito para consulta à população do Município de
Presidente Sarney, a fim de que se manifestem sobre a alteração do
nome do referido município, nos termos do que dispõe o artigo 144-A,
inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

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

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17 de outubro  de 2017.
Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÃO DO TRABALHO;  REALIZADA AOS 16  DIAS DO
MÊS DE OUTU BRO DO ANO DE 2017, ÀS  17 HORAS E 30
MINUTOS, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS
“ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO .

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
JÚNIOR VERDE
ANDRÉA MURAD
PAULO NETO
WELLIGTON DO CURSO
LEPONTES
FRANCISCA PRIMO
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido   ao PROJETO DE LEI Nº

198/2017, que DISPÕE sobre Prioridade de contratação de mão de
obra maranhense pelas Empresas da Construção Civil prestadoras de
serviço no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos

Municipais e de Desenvolvimento Regional,  Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho.

DECISÂO: APROVADO   por   unanimidade,   nos   termos
do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 17 de outubro de 2017.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária de Comissão

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DE PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA  17 DO MÊS DE OUTUBRO
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO, PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO

DISTRIBUIÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 264/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, empresas públicas e
privadas, obrigadas a utilizarem canudo e copo fabricados com produtos
biodegradáveis na forma que menciona.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 265/2017 – INTRODUZ a classificação

indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais
no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 263/2017 – DISPÕE sobre o

atendimento prioritário para portadores de Diabetes na Rede Estadual
de Saúde e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
MOÇÃO Nº 020/2017 – MOÇÃO de repúdio ao Promotor

de Justiça Paulo Roberto Barbosa, por referências feitas em sua rede
social, em clara violação aos preceitos constitucionais da Defesa das
Garantias e Direitos Fundamentais, ao afirmar que defensores públicos,
por exercerem, na forma da lei, a defesa processual penal estariam “a
serviço do crime”. Do mesmo modo merece absoluta reprovação aos
ataques às instituições Defensoria Pública, ao Poder Judiciário e à
classe política.

AUTORIA: Deputada ANDREA MURAD
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
PROJETO DE LEI Nº 262/2017 – (MENS. GOV. Nº 086/

2017) AUTORIZA o Poder Executivo a contratar empréstimo junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de US$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares americanos) e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
MOÇÃO Nº 016/2017 – MOÇÃO de aplausos ao senhor

Patrick Jonatha Gomes, COREN/MA nº 122493, enfermeiro, em virtude
de ter sido eleito Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do
Maranhão, na eleição realizada no último final de semana em todo o
Estado.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
MOÇÃO Nº 018/2017 – MOÇÃO de apelo e repúdio pela

participação de uma criança, de aproximadamente quatro anos,
estimulada pela mãe, a tocar o pé de um homem nu, durante a
apresentação da peça “La Bête”, no Museu de Arte Moderna, no
Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, no dia 26 de setembro do ano em
curso, durante estreia do 35º Panorama de Arte Brasileira.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MOÇÃO Nº 019/2017 – MOÇÃO de aplausos ao senhor

Antônio Cesar Perri Carvalho, Ex-presidente da Federação Espírita
Brasileira e todo movimento espírita estadual.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2017 –

ACRESCENTA os §1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Complementar nº 073, de
04 de fevereiro de 2004 e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MOÇÃO Nº 017/2017 – MOÇÃO de repúdio à proposta de

privatização da Eletrobrás, proposta esta apresentada inicialmente
pelo Ministério de Minas e Energia – MME do Governo Temer, que
visa à redução da participação da União no Patrimônio da Empresa.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO

REDISTRIBUIÇÃO:
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/2017

– ALTERA o art. 137 da Constituição Estadual, para tornar obrigatória
a execução da programação orçamentária que especifica.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 17 de outubro de 2017.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 146 /2017

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 050/2017, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a instalação,
por parte das concessionárias e permissionárias de serviço público
de transporte coletivo de pessoas, de dispositivo de pânico que gere a
mensagem “Socorro”! Assalto! nos letreiros luminosos dos veículos
para informar a ocorrência de assaltos e dá outras providências”.

O Projeto de Lei em análise visa obrigar as concessionárias e
permissionárias de serviço público de transporte coletivo de pessoas
no Estado do Maranhão a instalar o dispositivo de pânico.

No Projeto, em seu art. 2º, há uma definição de veículo de
transporte coletivo de pessoas – “os ônibus e as vans municipais e
intermunicipais que oferecem esse tipo de transporte”.

Em apertada síntese, é o relatório.
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.

É necessário destacar que o Transporte Público Coletivo de
Passageiros é um tipo de transporte acessível a toda população, tendo
como contraprestação o pagamento de uma tarifa, ou gratuitamente,
em casos específicos, podendo ser classificado como urbanos,
intermunicipal e interestadual.

O transporte coletivo urbano de passageiro é de competência
do Município onde deve regulamentar, planejar, programar e fiscalizar
a execução desse serviço. Já o transporte coletivo intermunicipal a
competência pertence ao Estado e o interestadual cabe a União.

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 diapasão, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
vejamos:

“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.].”

“INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. ARTS. 1º E 2º
DA LEI Nº 3.680/2005,  DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA

LEGISLATIVA. TRÂNSITO. SERVIÇO PÚBLICO.  TRANSPORTE COLETIVO

URBANO. VEÍCULOS. PROVISÃO DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE

ESTRESSE E CANSAÇO FÍSICO A MOTORISTAS E COBRADORES. OBRIGAÇÃO

DAS  PERMISSIONÁRIAS DE GARANTIR DESCANSO E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS

FÍSICOS.  INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS EXCLUSIVAS

DA UNIÃO. OFENSA  APARENTE AO ART. 22, INCS. I E XI, DA CF.
LIM INAR CO NCED ID A. PRECEDENTES. APARENTA

INCONSTITUCIONALIDADE, PARA EFEITO DE LIMINAR, A LEI DISTRITAL OU

ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE OBRIGATORIEDADE DE EQUIPAR ÔNIBUS

USADOS NO SERVIÇO  PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO COM

DISPOSITIVOS REDUTORES DE ESTRESSE A  MOTORISTAS E COBRADORES E
DE GARANTIR-LHES DESCANSO E EXE RCÍ CIOS FÍSICOS” (DJ
28.11.2008).

Mutatis Muntadis, aplica-se ao caso em tela as decisões
supramencionadas.

Por esta razão, a proposição em análise, viola o princípio da
separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de
administração e da reserva de iniciativa, padecendo assim de
inconstitucionalidade formal subjetiva.

Ademais, o Estado não possui competência legislativa para
obrigar as concessionárias e permissionárias de serviço público de
transporte coletivo de pessoas a instalarem dispositivo de pânico nos
letreiros luminosos dos veículos, para informar a ocorrência de assaltos,
porquanto interfere na organização da empresa, afronta, portanto, o
princípio constitucional da liberdade de iniciativa e da propriedade
privada (art. 170, inciso II e Paragrafo Único, da CF/88), que assegura
a todos o livre exercício de atividade econômica.

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

nº 050/2017, em face de sua inconstitucionalidade formal e material,
tendo em vista que afronta os princípios gerais da atividade econômica
e da livre iniciativa.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 050/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 346 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Zé Inácio, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Negro Cosme” ao Senhor José Raimundo dos
Santos Aroucha.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei que, o
homenageado, o Senhor José Raimundo dos Santos Aroucha, “há 47
anos atua como militante do Movimento Negro do Maranhão ajudando
na construção e resistência histórica do movimento com envolvimento
em várias instâncias com muita autenticidade, enfatizado em muitas
falas e discursos em prol da causa da causa negra neste estado.
Membro da Ação Católica Operária (ACO) e as Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs-MA) na década de 1970. Participou da
fundação da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos do Maranhão
(SDDH) ao lado de Mundinha Araújo e João Francisco dos
Santos,1979. Membro Fundador do Centro de Cultura Negra do
Maranhão: CCN/MA, ao lado de João Francisco dos Santos, Mundinha
Araújo, 1979. Fundador do Bloco Afro “Akomabu” que em “Iorubá”
significa: A cultura não deve morrer” ao lado de João Francisco dos
Santos e Mundinha Araújo e Escrete. Participou da fundação do jornal
“Akomabu” junto com João Francisco dos Santos. Fundador da
Associação dos Funcionários da Justiça do Estado do Maranhão.
(ASFUGEMA) como primeiro presidente, 1985. Fundador do Partido
Democrático Trabalhista do Maranhão ao lado de Dr.Jackson Lago,
e mais 11 pessoas. (1979). Fundador do Movimento Negro do PDT ao
lado de Joao Francisco dos Santos e Pedro Lago. Contribuiu na luta
pela criação da Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial na
Gestão de Jackson governador em 2006 ao lado de João Francisco
dos Santos, Mundinha Araújo, Magno Cruz e demais militantes do
movimento negro do maranhão. Atualmente é colaborador da Casa
de Nagô, e tem contribuído na construção da Política Estadual Integral
da Saúde da População Negra no Maranhão como militante voluntário.
Basta conhecer a história de José Raimundo dos Santos Aroucha para
ter ideia da justa a homenagem, que tem toda a sua trajetória de vida
profissional dedicada à luta do povo negro, contribuindo de forma
brilhante para a promoção do bem comum.”

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “i”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 808/2016, em que determina que será destinada a homenagear as
pessoas que reconhecidamente prestem ou prestaram relevantes
trabalhos em resistência a igualdade de direitos, sobretudo na luta em
defesa do povo no Estado do Maranhão e no Brasil.

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 035/2017, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio.

 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 035/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Roberto Costa-Relator

Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 352/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 196/2017, de autoria do Senhor Deputado
Léo Cunha, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Social
Beneficente Ebenézer - ISBE, com sede e foro no Município de São
Luís, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos defender os direitos e interesses
legítimos de seus associados, promover o trabalho produtivo por meio
de práticas solidárias como forma de geração de renda, da assistência e
desenvolvimento social, favorecer o desenvolvimento econômico, social
e combate a pobreza, conscientizar, sensibilizar, envolver e
comprometer os associados e a comunidade em ações de defesa do
meio ambiente.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 196/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Roberto Costa-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 354/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 251/2017, de autoria do Senhor Deputado
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Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade Pública a Sociedade
em Defesa da Baixada Maranhense, com sede e foro no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos atuar em harmonia com os órgãos
públicos para a consecução de seus objetivos e finalidades estatutárias;
Canalizar as aspirações da comunidade, de forma que os órgãos públicos
possam maximizar sua atuação em prol dos benefícios coletivos;
promover a integração contínua entre o cidadão e o Poder Público,
facilitando maior conhecimento, fiscalização e controle da sociedade
civil sobre a gestão das políticas públicas.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 251/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Roberto Costa-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº358/2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 242/2017, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento gratuito de pulseira de identificação à criança de até doze
anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Estado do
Maranhão.

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

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da

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

O primeiro ponto de análise é sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

No tocante à competência legislativa dos entes da federação,
observa-se que a proposição em análise dispõe sobre proteção à infância,
matéria que é de competência concorrente entre União, Estados e
Distrito Federal, conforme art. 24, XV, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
XV - proteção à infância e à juventude

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

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para
deflagrarem o processo legislativo. Porém, o tema do presente projeto
de lei não se encaixa em nenhuma das hipóteses constitucionalmente
reservadas, não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo
legislativo.

VOTO DA RELATORA:
Desta forma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

242/2017, por não estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 242/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo-Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 362/2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 186/2017,  de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que Dispõe sobre parcelamento de multas, taxa de reboque
e diárias de permanência nos pátios de apreensão vinculados ao
DETRAN/MA.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
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A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)

prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a
divisão em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos
e procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato,
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos
na Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e
1063, Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente
ou grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende
que o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo
pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de
sanar o vício radical da inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”
(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-
2003, Plenário, DJ de 9-2-2007).

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração
do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executivo encontra-se no art. 43, da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre: (.. .) III –  organização
administrativa e matéria orçamentária. (...)”

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação
conferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando
preservar o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do
art. 43, da Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar
o próprio esvaziamento do orçamento público diante de uma eventual

enxurrada de renúncias de receitas, inviabilizando a execução dos
programas de governo.

Além disso, notemos que o § 6º, do art. 165, da CF/1988,
determina que o projeto de lei orçamentária, deverá ser “acompanhado
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”.

Insta-nos observar, ainda, que o presente projeto ao prever a
instituição do pretendido parcelamento, não trouxe em seu texto quais
seriam as regras do referido benefício, nem ao menos deixou autorização
para regulamentação em decreto, tornando o normativo completamente
inócuo do ponto de vista de sua operacionalização.

Por fim, apesar do mérito proposito de seu autor, o projeto
não reúne condições de prosseguimento, por que dispõe sobre matéria
da competência privativa da União.

Com efeito, a Carta Magna reserva privativamente à União a
iniciativa de Leis sobre trânsito e transporte (Art. 22, Inciso XI, CF/
88), questão já pacificada na Corte, sendo múltiplos precedentes em
que se firma a ocorrência de vicio formal de inconstitucionalidade de lei
estadual que verse sobre parcelamento de multas de trânsito, por
usurpação de competência legislativa privativa da União.(ADI nº 3.196/
ES; ADI nº 3.444/RS; ADI nº 3.186/DF). O Código Nacional de Transito
(Lei Federal nº 9.503/97) já definiu as infrações de transito e determinou
as penalidades e as medidas administrativas a serem aplicadas em cada
caso, fixando as multas correspondentes. Somente a própria União
poderia dispor sobre as formas de parcelamento das multas aplicadas
pelos órgãos de fiscalização, o que resulta em nítida invasão de sua
competência legislativa privativa.

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

opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 186/2017, por possuir
vício formal de iniciativa.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 186/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº363 /2017

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

parecer, o Projeto de  Lei nº 254/2017, de autoria do Senhor Deputado
Sergio Frota, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Jerdson Gomes Rodrigues- IJGR, com sede e foro no Município de
São Luís, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem a finalidade e objetivos de contribuir para a
promoção do desenvolvimento nacional, nos valores universais, nos
termos da Lei nº 9.790/99 de forma social e sustentável, a partir da
melhoria de qualidade da gestão das organizações públicas e privadas.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 254/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Roberto Costa-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº364/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 252/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que Considera de Utilidade Pública  a Associação Esportiva
Amadora do Munícipio de Aldeias Altas, com sede e foro no
Município de Aldeias Altas, no Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem a finalidade de difundir e aperfeiçoar a prática
do futebol de campo amador e outras modalidades esportivas amadoras,
programar festividades, como festivais e torneios esportivos.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 252/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Roberto Costa-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 365/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 039/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado César Pires, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Pastor Eudes Raulino
Saraiva.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei que o
Senhor Eudes Raulino Saraiva, Nascido em 17 de julho de 1956 na
localidade São Miguel, município de Caxias (MA), filho de José Raulino
Saraiva e Margarida Raulino Saraiva, Eudes Raulino Saraiva é casado
e pai de oito filhos. Passou toda a sua infância em Codó (MA), para
onde mudou-se com os pais e 16 irmãos. Apesar das dificuldades
financeiras enfrentadas pela família, teve uma infância feliz ao lado
dos familiares e muitos amigos, entre eles César Pires. Veio para São
Luís em 1970 com uma das irmãs, e desde pequeno ajudava nas
despesas da casa, trabalhando como garrafeiro. Mesmo trabalhando,
incentivado pelo pai, Eudes Raulino sempre apresentava bom
rendimento escolar e foi para a capital com o firme propósito de
mostrar aos seus pais que o esforço deles não foi em vão. Com o
apoio do irmão Edilberto Raulino, que custeava seus estudos, estudou
no Colégio São Luís, do saudoso professor Luis Rêgo, e depois concluiu
o segundo grau no Colégio Cardoso Amorim. Vendo sua dedicação
aos estudos, o irmão Edilberto garantiu a continuidade da sua
preparação no cursinho José Maria do Amaral, onde Eudes Raulino
obteve os melhores resultados em matemática e física, e começou sua
paixão por engenharia civil, curso para o qual foi aprovado na
Federação de Estudos Superiores do Maranhão, que depois tornou-se
a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Formou-se em
Engenharia Civil em 1982, foi professor de várias instituições de
ensino, como os colégios Ateneu Teixeira Mendes e Dom Bosco, Escola
Maria França e Cursinho Pré-Vestibular Seleção. Trabalhou como
engenheiro em várias empresas em São Luís e Balsas, executando
obras como a estrada que liga Balsas a Grajaú. Em 1988 foi eleito
vereador em Codó, e foi chamado para comandar a Secretaria
Municipal de Obras, realizando mais de 150 obras no período de um
ano, entre eles o ginásio poliesportivo, 31 açudes e oito escolas na
zona rural, além de outras seis escolas e da pavimentação de mais de
40 ruas na sede do município. Na Câmara de Vereadores, participou
da elaboração da Lei Orgânica do Município de Codó. De volta a São
Luís em 1993, Eudes Raulino chefiou o setor de engenharia da Embratel,
nomeado pelo então ministro Renato Archer. Em 1984 foi aprovado
em concurso público e é atualmente funcionário público federal da
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Previdência Social. Convertido desde 1997, Eudes Raulino é bacharel
em Teologia pela Faculdade IBES de São Paulo, com pós-graduação
em Ciência da Religião pela Fateh. È o pastor-presidente das Igrejas
Assembleias de Deus Fogo Santo, com sede no bairro do João Paulo,
com mais 13 congregações distribuídas pelo Maranhão, Rio Grande
do Sul, Paraná e Argentina.

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 039/2017, de autoria do Senhor Deputado
César Pires.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 039/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 367/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 261/2017, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão, o “Dia da Reforma Protestante”.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído o Dia da
Reforma Protestante, a ser comemorado anualmente, no dia 31 de
outubro.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo, com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar
homenagens a tudo que se revele especial”, havendo,
nesse sentido, várias datas que festejam fatos ou
personagens históricos, direitos fundamentais,
categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa
esta que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho
devido à obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl.
28), além de provocar a interrupção de outras atividades
públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a
expressão “e feriado para todos os efeitos legais”,
contida no art. 2º do ato normativo ora em exame, invade
a competência privativa da União para legislar sobre
direito do trabalho.

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

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

legalidade do Projeto de Lei nº 261/2017, 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 261/2017, nos termos do
voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 368/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 258/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Inclui os “Festejos e Procissões
Tradicionais das Igrejas Históricas situadas no Centro de São Luís”,
no Calendário Turístico e Religioso do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam incluídos no
Calendário Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, os Festejos
e Procissões Tradicionais das Igrejas Históricas situadas no Centro de
São Luís.

Justifica o autor da Proposição de Lei, em análise, que os
Festejos e Procissões realizados pelas Igrejas Históricas, situadas no
Centro de São Luís, são seculares, já fazendo parte das Celebrações
anuais existentes na Capital Maranhense. Essa justificativa por si só,
atende a pertinência da matéria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 258/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 17 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa

P O R T A R I A   Nº 955/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 4946/2017-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora SHEILA MARIA TENÓRIO DE
BRITTO, Secretário Executivo, matrícula nº 1411438, para responder
pelo Cargo de Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste
Poder, no período de 30 (trinta) dias, a partir do dia 16 de outubro do
ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16

de outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente

P O R T A R I A   Nº 957/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memo nº 127/2017 – DGE,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANTONIO CARLOS DE
CASTRO MARÃO, matrícula nº 20099 e HELTON FRAZÃO
CASTELO BRANCO, matrícula nº 1412147, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato Emergencial
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a
Empresa MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.,
decorrente do Processo Administrativo nº 2196/2017-AL, para
prestação de serviços de locação de solução integrada de infraestrutura
de tecnologia da informação incluindo equipamentos de informática
novos, de primeiro uso, softwares, serviços técnicos de suporte,
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e gestão
do ambiente, para esta Casa Legislativa, conforme determina o Art. 20
da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17
de outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 958/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memo nº 127/2017 – DGE,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANTONIO CARLOS DE
CASTRO MARÃO, matrícula nº 20099 e HELTON FRAZÃO
CASTELO BRANCO, matrícula nº 1412147, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato Emergencial
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a
Empresa CONCERT TECHNOLOGIES S.A., decorrente do Processo
Administrativo nº 4619/2017-ALEMA, para prestação de serviços de
manutenção corretiva e realização de ações visando a identificação de
problemas com suporte operacional, dos Sistemas de Tecnologia da
Informação, com fornecimento de peças sobressalentes para esta Casa
Legislativa, conforme determina o Art. 20 da     Resolução Administrativa
nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17
de outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente
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TERMO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3681/2017-AL

Nos termos do artigo 49, § 1º da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, pelos motivos e Pareceres escritos e fundamentados
nos autos do Processo Administrativo Nº 3681/2017 - AL, DECIDO
ANULAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial
nº. 041/2017-CPL/ALEMA, que tem por objeto a prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento
de peças de reposição, das instalações de tecnologia, segurança
eletrônica integrada e sonorização, compreendendo todos os sistemas
de Rede Elétrica dedicada à TI e de Redes Estruturadas – Metálica e
Óptica, Nobreaks, Monofásicos, Sistema de Detecção e Alarmes de
Incêndio, Sistema de Monitoramento Ambiental do Data Center,
Sistema de Monofásicos, Sistema de Videomonitoramento IP – CFTV
– IP, Ativos de Rede Cabeada (Hardware e Software), Ativos de Rede
sem fio (Hardware e Software), Sistema de Sonorização de Conferência
(Gestão da Palavra) do Plenário, Plenarinho e Sala de Comissões,
Telefonia IP e Sistema de Integração de Segurança Eletrônica instalados
nos prédios do Complexo de Comunicação Social, Creche Escola
Sementinha e Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-
ALEMA, localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Calhau, no que se refere à publicação do Edital alterado e
seus anexos, bem como todos os atos administrativos posteriores a
ele. São Luís, 09 de outubro de 2017.Deputado Humberto Ivar Araújo
Coutinho-Presidente/ALEMA
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