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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/11/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.11.2017

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 809/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ICATU, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE NO
DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.  - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 819/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
NINA RODRIGUES, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM
DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 820/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, PELO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE NO DIA 21 DE OUTUBRO DO
CORRENTE ANO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO
ORDINÁRIA, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(2ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 821/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COELHO NETO, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM
DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 847/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA  CONSIGNADA NOS ANAIS DA
CASA NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DA MÉDICA
FÁTIMA OLIVEIRA, FEMINISTA, ESCRITORA, ERA MEMBRO
DO CONSELHO DIRETOR DA COMISSÃO DE CIDADANIA E
REPRODUÇÃO E DO CONSELHO DA REDE DE SAÚDE DAS
MULHERES LATINO-AMERICANAS E DO CARIBE, FOI
INDICADA AO PRÊMIO NOBEL DA PAZ EM 2005 PELO
PRÊMIO MIL MULHERES.  OCORRIDO NO DIA 05 DE
NOVEMBRO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 08/11/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 299/17, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a Isenção do
Pagamento de Tarifa para Embarque de Viaturas e Motocicletas da
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e do Sistema
Prisional, em transporte Hidroviário, Ferry-Boat, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 300/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública à
Associação Cultural “Madrigal Santa Cecília”.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 297/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a alteração de valores
das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito
do Maranhão (DETRAN – MA), para assegurar proporcionalidade, e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 298/17, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que institui o dia maranhense do samba e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 295/17, de autoria do Senhor

Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
Municípios no âmbito do Estado do Maranhão a terem o trânsito
integrados ao SNT e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 296/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas que utilizam ou prestam serviços de entrega em motocicletas,
motonetas e ciclomotores fornecerem os equipamentos de segurança
exigidos para o uso desse transporte e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 293/17, de autoria da Comissão de

Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que atualiza as
Divisas Intermunicipais de Santa Inês, nos termos da Lei Nº 10.288,
de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações Cartográficas
das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 294/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, no Município de Paço do
Lumiar, Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 07/11/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

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, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Hemetério
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Weba, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Ricardo Rios, Roberto Costa,
Vinícius Louro e Wellington do Curso.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Convido o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS (lê Ata e texto bíblico). Ata lida,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - O Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura
do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 299 / 17

Dispõe sobre a Isenção do Pagamento de Tarifa
para Embarque de Viaturas e Motocicletas da
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia
Civil e do Sistema Prisional, em transporte
Hidroviário, Ferry-Boat, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1 – Ficam Isentas do pagamento de Tarifa de Embarque as
Viaturas e Motocicletas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar,
Polícia Civil e do Sistema Prisional, integrantes do Sistema de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, em Transporte Hidroviário, Ferry-
Boat, no âmbito do Estado.

Parágrafo único – Os veículos tratados no “caput”, devem
estar caracterizados com o brasão do Estado, designando que pertence
a frota do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão.

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de novembro de 2017. - DEP.
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

A concessão da isenção é um ato discricionário que decorre de
uma decisão de conveniência e oportunidade do Legislativo e do
Executivo. A eles competem verificar se há razões para a concessão de
tal benefício, a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais,
estabelecidos em norma legal.

Nesse diapasão a CF prever:

Artigo 150 “in verbis”:
“Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
§ 6º - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,

relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, §2, XII, “g”.”
[...]

O presente projeto tem o condão de dispensar do pagamento
da taxa de embarque, cobrada pelas empresas concessionárias ou
permissionárias na exploração do serviço público hidroviário, Ferry
Boat, as viaturas pertencentes a frota do Sistema de Segurança Pública
do Estado do Maranhão. Uma vez que configura patrimônio estatal,
nesse sentido o art. 150, inciso VI, institui impostos sobre: “patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros”.

Essas viaturas, devidamente caracterizadas, a exemplo de
centena de milhares de cidadãos, utilizam o sistema de transporte
hidroviário, Ferry Boat, diariamente, com o objetivo de encurtar a
distância e chegar com mais rapidez ao destino final. Porém, o trabalho
desenvolvido com o auxílio desses veículos, está essencialmente voltado
para o combate à criminalidade, para a proteção aos direitos individuais
do cidadão e para assegurar o pleno exercício da cidadania. A atividade
policial é intensa, visível e a todo instante viaturas, com policiais a
bordo, cruzam o Estado de ponta a ponta para combater o crime
organizado.

Melhorar a gestão pública, tornando-a eficiente é um tema de
interesse de todos. Assim, o legislador tem construído ideias com o
objetivo de dar mais qualidade na prestação dos serviços públicos de
interesse da sociedade.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de novembro de 2017. - DEP.
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 300 / 17

Considera de Utilidade Pública à Associação
Cultural ‘Madrigal Santa Cecília’.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública à Associação
Cultural ‘Madrigal Santa Cecília’ com sede e foro na Rua  dos
Jenipapeiros Nª 10,Qd 19, Jardim São Francisco , no Município de
São Luís, neste Estado.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 06 de Novembro. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 847 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a aprovação da Nota de Pesar pelo falecimento da
médica Fátima Oliveira, ocorrido no dia 5 de novembro.

Médica, feminista, escritora, Fátima Oliveira é referência na
militância social e política. Era Membro do Conselho Diretor da
Comissão de Cidadania e Reprodução e do Conselho da Rede de Saúde
das Mulheres Latino-americanas e do Caribe, e foi indicada ao Prêmio
Nobel da Paz em 2005 pelo Prêmio Mil Mulheres. Em 2015, recebeu
o prêmio Augusto Mochel por sua luta em defesa da democracia
brasileira.

Externamos os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos
do militante, colocando-nos solidários neste momento de inestimável
perda no cenário político maranhense.

Neste momento de dor este Poder Legislativo, deixa externada
sua imensa gratidão, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso
bom Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos familiares
e amigos.
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Requeiro ainda que seja encaminhada a mensagem aos

familiares.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 06 de Novembro. - Rogério
Cafeteira - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.11.17
EM: 07.11.17

INDICAÇÃO N° 1295 / 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 Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. FLÁVIO DINO, e ao excelentíssimo Secretário
de Infraestrutura, o Sr. CLAYTON NOLETO, solicitando, com a
maior brevidade possível o calçamento das principais vias do Povoado
Vila João Palmeira, no município de São Francisco do Brejão/MA.

O povoado Vila João Palmeira, localizado a aproximadamente
18km da sede do município de São Francisco do Brejão, sofre com
diversos problemas de infraestrutura que comprometem a qualidade
de vida de seus moradores, necessitando de algumas intervenções
urgentes, como a realização de calçamento nas ruas.

Tem-se que o calçamento no referido povoado é de suma
importância para a comunidade, gerando qualidade de vida e
oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.
Mormente ao estágio atual, na qual é notória a ausência de infraestrutura,
a população acaba sofrendo com o período chuvoso, em que há acúmulo
de água nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos. 

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido povoado, solicitamos por
meio desta Indicação, a realização de calçamento da Vila João Palmeira,
uma vez que ante à sua ausência, acesso e a trafegabilidade de meios de
transporte na área fica comprometido, bem como representa perigo
aos pedestres.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 26 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 1296 / 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. Prefeito Municipal da cidade de
São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Júnior, com cópia  para o
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio
Araújo, solicitando, com a maior brevidade possível, a pavimentação
asfáltica do Residencial Francisco Lima, zona rural do município de
São Luís/MA.

O Residencial Francisco Lima, fica localizado no Bairro
Tajipuru, zona rural de São Luís, sendo um dos mais antigos bairros da
capital, contando com aproximadamente 568 famílias, que padecem,
diariamente, com sérios problemas de infraestrutura, comprometendo
a qualidade de vida de seus moradores, necessitando assim, de algumas
intervenções urgentes, como a realização de melhorias na pavimentação
asfáltica, considerando que não há uma via adequada de trânsito de
pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão, uma enorme
quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é agravada
durante o período chuvoso, provocando diversos acidentes pela falta
de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido residencial, e sobretudo,
para a população do município em contento, solicitamos por meio
desta proposição, a pavimentação asfáltica do Residencial Francisco
Lima, concedendo maior segurança e facilidade de locomoção aos
pedestres, além de fornecer meio adequado para deslocamento do
tráfego.

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 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 1297 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que determine providências no sentido da
elaboração de um calendário oficial dos eventos culturais e religiosos
realizados no Estado do Maranhão, a fim de que o mesmo seja divulgado
nos espaços com grande circulação turística e também seja
disponibilizado nos sites oficiais do Governo do Estado, bem como
do Ministério do Turismo, que  já oferece um portal para divulgação
dos referidos eventos a nível nacional.

A divulgação desse calendário tem grande importância no
planejamento dos turistas para realização de viagens para conhecer o
Maranhão com suas riquezas culturais e tradicionais.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de novembro de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1298 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Sr.
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, na pessoa do
Exmo. Sr. CLEYTON NOLETO, solicitando a liberação da ordem de
serviço para a construção da Praça da Matriz, no município de Capinzal
do Norte.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
novembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 1299 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo.
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Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, solicitando
a liberação da ordem de serviço para a construção da Praça da Matriz,
no município de Capinzal do Norte.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
novembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos até o momento, eu
vou suspender a sessão, até que algum deputado ou deputada queria se
inscrever ou se manifestar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica: “O que é nascido de Deus vence o mundo
e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé!” Com esta Mensagem
Bíblica de João 5:45, nós iniciamos o nosso pronunciamento,
cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício
Deputado Othelino Neto, em nome de quem também quero
cumprimentar extensivo aos nobres parlamentares presentes a esta
Sessão, a galeria, a imprensa, a todos que nos acompanham em todo o
Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem tive a oportunidade
de participar de uma reunião com o Secretário da SEAP, que é o Murilo
Andrade, do Sistema Prisional do Estado do Maranhão, e na
oportunidade estávamos acompanhados de vários sub judice que ali
reivindicavam a garantia de um direito que foi a aprovação desses em
concurso público e que por razão de uma problemática envolvendo a
questão de um tema de redação não tiveram a devida aprovação. Ou
melhor, tiveram aprovação, mas a nota referente à redação houve aí
uma exclusão dos seus nomes pertinentes à lista de aprovados nesse
último concurso que fez a Secretaria de Gestão Penitenciária do Estado
do Estado Maranhão. Então levamos por considerar que inclusive em
juízo já houve, teve uma ação que tramitou e já houve o mérito dessa
ação no sentido de dar provimento à ação que eles realmente impetraram
junto a justiça, já com ganho de causa a esses sub judice e que lá fomos,
com a Secretaria, reivindicar um direito considerando que já temos a
garantia firmada pelo que já expressou a justiça considerando um erro
formal do certame. E nesse sentido, senhoras e senhores, estivemos lá
conversando com o Secretário, até porque entendemos que a Secretaria
tem os servidores temporários, tem os servidores contratados e há
uma necessidade naquela Secretaria. Quando falo no sistema prisional
precisamos melhorar ainda mais, também é um elo do processo de
segurança pública. Eu tenho me pronunciado sobre segurança pública
porque entendo que é um clamor da sociedade. A sociedade maranhense
a cada dia ela clama por mais segurança pública apesar dos nossos
esforços, os esforços do Governo em equipar, em direcionar seus
esforços na nomeação de mais servidores, como estivemos aqui nesta
tribuna defendendo desde o início a convocação de todos os aprovados
no último concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque
precisamos reforçar a Segurança Pública do Estado. Ontem inclusive
aqui no nosso pronunciamento fiz referência parabenizando as polícias
militares, civis e corpo de bombeiros, a todos pelo processo de
investigação recente no caso que chocou o estado do Maranhão, mas

que houve de pronto a resposta da polícia, então precisamos dessa
valorização permanente, desses elos consolidados com o processo de
segurança pública. Então, a nossa audiência de ontem foi no sentido de
poder garantir o direito desses aprovados no último concurso, que são
sub judice, assim como também temos os aprovados no concurso da
Polícia Militar. Volto a esse tema porque compreendo que precisamos
estar permanentemente recompondo as nossas forças policiais e é o
que estamos buscando quando dialogamos com o Secretário. Além de
formalizar, porque já havíamos formalizado já por meio de Indicação a
convocação deste porque, como eu disse, o problema não foi dos
candidatos, foi de um erro na questão do tema da redação. E superada
essa problemática, da devida pontuação, eles tiveram as suas aprovações
e agora só precisam que o Governo possa fazer a devida convocação
para as demais etapas, para que assim eles possam não só no processo
de investigação social, como também no processo da Academia e depois
o ingresso de fato ao exercício da atividade para resguardar a nossa
sociedade no que se refere a retirar da sociedade aqueles que intentam
contra os princípios comuns que norteiam os valores sociais e que,
infelizmente, subvertem, infringem a lei, cometem crimes e têm que ter
a devida punição. E nesse aspecto, nesse elo estivemos lá defendendo
mais uma vez a segurança pública. Então agradecer ao Secretário Murilo
pela recepção a todos os sub judice pela confiança, inclusive, Deputado
Sousa Neto, estiveram juntos conosco naquela audiência que V. Ex.ª
participou, foi uma das pautas da nossa agenda, inclusive com os
encaminhamentos que V. Ex.ª nos ajudou a formalizar, então estamos
cumprindo. O primeiro foi com o Procurador-Geral do Estado. Então,
o Procurador Rodrigo Maia, inclusive também nos recebeu e quero
agradecer também ao Procurador-Geral que nos recebeu junto também
com o sub judice do sistema prisional da SEAP, mas também do
concurso da Polícia Militar e lá nos posicionou que a Procuradoria está
para defender o Estado, mas se for do interesse do Estado apaziguar o
conflito, resolver a problemática, então é necessário o entendimento, é
necessário o diálogo e assim o resultado que nós queremos, que é
reforçar a segurança pública e garantir a esses homens e mulheres que
querem servir a este Estado a oportunidade de poder com as suas
devidas nomeações estarem exercendo as suas atividades para as quais
foram aprovados no último concurso. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -Suspendo a Sessão, por 5 minutos. De imediato,
já reabro a Sessão. Com a palavra, o Deputado Marcos Aurélio, por 5
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados e
senhoras deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta sessão, cumprimento aqui a presença nesta sessão do Professor
James dos Anjos, advogado e professor universitário, em Imperatriz,
que muito nos alegra com a sua presença. Na última terça-feira, dia 31,
estivemos em Imperatriz recebendo a magnífica Reitora da
Universidade Federal do Maranhão, Professora Dra. Nair Portela, com
vários membros do CONSEPE, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão da Universidade Federal do Maranhão, para assinatura da
resolução que garante o ingresso qualificado, que garante a bonificação
nas notas do ENEM para estudantes de escolas do Maranhão. E como
foi gratificante recebê-los naquela cerimônia onde vários deputados
desta Casa estiveram presentes, destaco a presença da Deputada Valéria,
a presença do deputado Antônio Pereira, deputado Wellington do Curso,
também o deputado federal, Deoclides Macedo, os membros do
CONSEPE, pró-reitor, professor Allan Kardec, pró-reitora, Professora
Dorivam Câmara, que foi relatora da resolução que foi aprovada pelo
CONSEPE, no início do mês passado. Como foi importante Imperatriz
sediar o ato da assinatura da resolução, digo da importância de
Imperatriz porque neste processo, nesta luta, Imperatriz teve um papel
fundamental, decisivo, tanto pela luta permanente de vários anos que
representei muito bem essa luta e conseguimos parceiros nesta Casa e
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fora dela, num diálogo com a Universidade Federal do Maranhão. Há
quase três anos venho pautando com a Reitoria da UFMA, à época o
então Reitor Natalino Salgado, dialogamos com a candidata a Reitora
Nair Portela, dialogamos com a Reitora Nair Portela e seguimos com
muita perseverança essa luta. E a causa tomou uma dimensão maior e
em Imperatriz, no dia 20 de junho deste ano, foi uma voz que saiu de
milhares de estudantes dizendo que era inadiável essa decisão. E a
UFMA com muita sabedoria apoiou essa causa e o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão aprovou por unanimidade já passando a valer
para o SISU 2018 o ingresso qualificado, 20% a mais para os estudantes
de escolas do Maranhão, escolas públicas ou privadas que os estudantes
tenham feito pelo menos do 9º ano até o 3º ano do ensino médio em
escolas do nosso Estado. E como vai ajudar, sobretudo nos cursos
mais concorridos nós teremos preferencialmente os estudantes do
nosso Estado ocupando essas vagas. Para mudar a realidade do ingresso
em que a gente tem, por exemplo, em Imperatriz, em Medicina, de 40
vagas do primeiro período só 05 são da nossa região, a grande maioria
vem de fora e a consequência é a evasão. Na primeira oportunidade
transferem os cursos em processo administrativo ou então fazem o
ENEM novamente, desses 40 do primeiro período agora 18 fizeram o
ENEM novamente para conseguir uma nota mais alta e ir embora para
suas regiões de origem. Precisamos mudar e iremos mudar agora com
esse ingresso qualificado, porque reforça as condições de entrada dos
nossos estudantes. Eu tenho a alegria em perceber essa sensibilidade
da Universidade Federal que de um lado garante essa política afirmativa,
por um tempo determinado, porque política afirmativa não deve ser
permanente, é por um tempo determinado enquanto se reverte uma
situação de exclusão, que é o que estamos observando, tal qual é a Lei
de Cotas criada em 2012, tem período determinado e está conseguindo
corrigir muita distorção e agora também como um instrumento que vai
ajudar a buscar mais justiça no ingresso da Universidade Federal. E
tenho bom ânimo no que diz respeito à política do Governo do Estado
para a educação. Os índices do IDEB são crescentes, uma política
focada por meio do Plano Mais IDEB que vai garantir a médio prazo
termos resultados melhores. Uma rede de ensino em tempo integral,
que não existia uma escola no estado do Maranhão na rede estadual,
hoje já são 18, a partir do próximo ano já serão mais de 40 escolas em
tempo integral. Isso dá um impacto fundamental, a médio prazo
teremos resultados a ponto de não precisar mais de política afirmativa
da bonificação. Não tenho dúvida disso, mas esse resultado hoje é
necessário, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Uma
prova disso é a consequência dos resultados que temos. Ainda ontem
pela manhã visitei, em Imperatriz, o Centro de Ensino Tancredo Neves,
na Vila Redenção. Dei aula nessa escola, em 1999, uma escola grande,
em uma comunidade muito carente, com muitos problemas sociais e
que vai ser a primeira escola em tempo integral da rede estadual, em
Imperatriz. Vejam que alegria, uma escola em tempo integral, uma
escola que recebe o aluno cedo da manhã e o aluno fica lá o dia todo, só
sai no final da tarde, no início da noite. São 400 alunos que estudarão
nesta escola o ano que vem. O Governo Flávio Dino, por meio da
Secretaria de Infraestrutura, Clayton Noleto e por meio da SEDUC,
secretário Felipe Camarão, já começaram uma obra, uma obra grandiosa
de reforma da escola. Eu estive lá ontem, que alegria dos alunos, que
alegria dos professores, da gestão escolar, todos felizes, porque de 28
anos que esse prédio é construído, já tinha muito tempo que não tinha
uma reformazinha sequer, e agora vem uma grande reforma e essa
grande notícia da escola em tempo integral para a comunidade da Vila
Redenção e toda a comunidade que optar por este ensino. De modo
que a educação no Maranhão está melhorando, mas a política afirmativa
faz-se necessária para trazer um resultado hoje, um resultado agora
para revertermos a situação. Eu quero agradecer a todos os
parlamentares que estiveram conosco na assinatura desta resolução em
Imperatriz, eu quero parabenizar a Universidade Federal do Maranhão,
na pessoa da Reitora Nair Portela, com todos os membros do
CONSEPE, também os que estiveram conosco em Imperatriz.
Parabenizar os estudantes que lutaram – que lutaram - e acreditaram

para que essa grande conquista se tornasse real, e, hoje, nós já temos
esta certeza, a partir de 2018, Presidente, a partir do SISU 2018, nós
teremos mais estudantes no Maranhão na Universidade Federal do
Maranhão. Isto muda tudo! Isto muda tudo, porque, com certeza, se
promoverá mais justiça social e mais condições para que os nosso
jovem adentre a Universidade Federal do Maranhão e depois ele vai
continuar morando no Maranhão, ele vai trabalhar, vai ajudar melhorar
a nossa sociedade. Viva esta decisão da Universidade Federal do
Maranhão, porque os nossos estudantes estão muito felizes. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos assistem, nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia,
plenário, funcionários da Casa. No último sábado, eu estive na cidade
de São Benedito do Rio Preto, acompanhado do deputado federal
Weverton Rocha, do prefeito municipal de Nina Rodrigues, Rodrigues
da Iara, e do prefeito da cidade de São Benedito, o anfitrião daquela
manhã de sábado, o prefeito Maurício Macedo, acompanhado dos
seus vereadores, do presidente da Câmara, Dario Erre, das lideranças,
presidente de sindicato, associações, de entidades e da população de
São Benedito do Rio Preto. Ouvimos atentamente o discurso do nosso
amigo Weverton que se dirigiu à população de São Benedito no sentido
de uma prestação de contas do seu mandato, da sua opção partidária,
da sua opção política, da sua defesa dos seus ideais na Câmara Federal.
Toda a população ouviu, aplaudiu e durante esse tempo que estivemos
na reunião com a presença de boa parte dessas lideranças houve uma
junção de forças no sentido de que cada vez mais a cidade do São
Benedito do Rio Preto e a região tenham o ambiente propício para o
desenvolvimento. E isso, na minha fala, eu mencionei dois pontos
fundamentais ao Deputado Federal Weverton Rocha, primeiro a estrada
que liga Urbanos Santos a Barreirinha, que fará com que se tire um
pouco de isolamento e se torne uma malha rodoviária viável para quem
quer chegar até os Lençóis Maranhenses e antes da construção da
estrada de Rosário até Barreirinhas era a principal via de acesso para
que a população chegasse às belezas naturais dos Lençóis Maranhenses.
Hoje desativada, seria uma opção que o Governo teria a mais para
difundir, alardear e fazer o comércio e o turismo daquela região. Mas
também acompanhado do prefeito e dos vereadores estivemos no
hospital municipal que está sendo construído em duas etapas, a primeira
entregue este ano feita com recurso de Emenda e fruto de um fundo que
tinha na questão da Justiça, que foi usado também para que se pudesse
fazer a primeira parte do Hospital Municipal de São Benedito. Estive
com o Prefeito já na segunda parte onde destinamos mais de R$ 400
mil para o fortalecimento da Saúde no município de São Benedito do
Rio Preto e vi lá as paredes todas levantadas, já em quase na sua
totalidade para que recebesse antes do final do ano, antes do começo
das chuvas a cobertura para que se pudesse fazer daquele hospital um
hospital de referência para a região. Estive lá conversando com os
funcionários, com as pessoas que fazem daquela Casa de Saúde um
atendimento necessário para a comunidade de São Benedito, escutei de
todos eles o quanto a primeira parte, a primeira etapa está em pleno
funcionamento e funcionando adequadamente. Encontrei lá o Vereador
Sabão que estava hospitalizado em uma das enfermarias do hospital da
cidade mostrando que o hospital é usado por todos da população da
cidade de São Benedito do Rio Preto. Recentemente estive inaugurando
com o prefeito lá os poços artesianos, visitei também, está sendo
reformada toda a Prefeitura, está sendo reformada a praça em frente a
Prefeitura, estão sendo reformadas todas as avenidas do município de
São Benedito do Rio Preto para que se possa ter uma cidade cada vez
mais bonita e mais confortável para quem utiliza daquelas vias urbanas
por meio das várias e várias avenidas e ruas da cidade de São Benedito
possam utilizar adequadamente. Portanto, para quem mora em São
Benedito, para quem vive em São Benedito, está havendo, e todos que
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visitam São Bendito, está havendo uma mudança gradativa na melhoria
do atendimento de alguns órgãos públicos do município e também na
melhoria da infraestrutura que o Prefeito Mauricio Fernando e toda a
sua equipe de secretários estão fazendo para que se possa cada vez
mais tornar agradável a vida em São Benedito do Rio Preto. Quero
parabenizar o Deputado Weverton Rocha pela sua visita e sua palestra
na cidade de São Benedito do Rio Preto, a todos os vereadores, a
presença do prefeito de Nina Rodrigues, Rodrigues da Iara, e todos
que compareceram àquela reunião na cidade de São Benedito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos,
sem aparte. Registro a presença do Presidente da FIEMA, Edilson
Baldez, seja bem-vindo à Assembleia, assim como do Cláudio Azevedo,
Presidente do SINFEMA, e registro ainda a presença do vereador
Wilman Rezende, na galeria, seja muito bem-vindo à Assembleia,
vereador presidente da Câmara de Timon e o vereador Zé Carlos ambos
registros feitos a pedido do Deputado Rafael Leitoa. Deputado Braide,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados , imprensa, a
galeria, a quem eu saúdo, de forma especial, o presidente da Câmara de
vereadores de Timon, a oportunidade que eu tive de participar de uma
audiência pública sobre a reforma política, vereador Zé Carlos também,
muito obrigado pela recepção da Câmara Municipal de Timon à
Assembleia Legislativa para que a gente pudesse tratar desse tema tão
importante, que foi e continua sendo a reforma política. Sejam bem-
vindos a esta Casa. Senhor Presidente, venho hoje a esta tribuna porque
tenho observado por meio da imprensa as movimentações no que diz
respeito a uma possível greve de rodoviários, aqui em nossa capital, no
município de São Luís, e tenho acompanhado de perto essa discussão
porque toda vez que há uma sinalização de greve de rodoviários há
uma expectativa muito grande de um possível aumento de passagem
nas tarifas do transporte público aqui da capital. E aí eu quero, Senhor
Presidente, fazer uma cobrança pública ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, para que ele cumpra
aquele compromisso que ele fez com a população de São Luís, no ano
passado, de que este ano, em 2017, ele estaria dando a palavra dele que
não haveria aumento de passagem de ônibus em nossa capital. Então,
quero aqui, publicamente, fazer esta cobrança ao Prefeito de São Luís,
mas mais do que isso, que ele se manifeste oficialmente em relação a
este tema para que a população não fique na expectativa, para que a
população não fique aflita em relação à possibilidade de um aumento
de passagem da tarifa de ônibus em nossa capital. Então, eu acho que
o Prefeito, que não gosta muito de aparecer trabalhando, que ninguém
sabe por onde anda, que ele apareça e diga realmente que aquele
compromisso que ele fez no ano passado publicamente será cumprido
este ano, que é que, em 2017, não terá aumento na tarifa de ônibus em
nossa capital. Portanto, Senhor Presidente, faço este apelo, aguardo
um posicionamento do Prefeito em São Luís, esse é um pedido que não
faço em meu nome, mas em nome de toda a população da nossa capital
que aguarda, com ansiedade, um possível desfecho para essa
reivindicação feita pelos rodoviários e essa conversa que houve também
com o sindicato patronal. Por fim, Senhor Presidente, não posso aqui
deixar de lembrar que toda São Luís sabe que o Prefeito não gosta de
cumprir promessas. Passou a eleição e nós temos: hospital da criança
nunca foi entregue, maternidade da Cidade Operária paralisada, o Wi-
Fi dos ônibus que ele prometeu até hoje nunca chegou, as 25 creches
que ele prometeu desde o primeiro mandato nunca foi entregue
nenhuma. Mas gostaria que pelo menos esse compromisso que foi
feito publicamente o Prefeito de São Luís pode cumprir, que não seja
realizado o aumento da passagem de ônibus no ano de 2017. E espero
que o Prefeito tenha a coragem de se manifestar para o povo de São
Luís dando assim o cumprimento da sua palavra, do seu compromisso
que foi feito publicamente no ano passado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa, por 05 minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria e imprensa, registrar também a presença do
Presidente da Câmara, o Vereador Wilma Resende, do Vereador José
Carlos Assunção. Há pouco estávamos na reunião com o Secretário
Adelmo Soares estabelecendo políticas para a agricultura familiar, com
o Vereador Jair Mayner e o secretário do município de Agricultura e
Abastecimento, o engenheiro agrônomos Wallyson. Mas Senhor
Presidente, venho também a esta tribuna hoje convidar todos os colegas
parlamentares, o Deputado Zé Inácio, a Deputada Francisca,
principalmente os membros da Comissão dos Direitos Humanos, para
amanhã às 15h participarem de audiência pública requerida por mim,
para que a gente possa discutir a temática das APAC’s, Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados, que no Maranhão existe em
alguns municípios e têm dado muitos frutos para a recuperação de
detentos e precisamos fazer com que o Estado fortaleza essa política
para que a gente possa ter instrumentos legais, legítimos que norteiem
a política estadual na execução das suas questões de convênio
orçamentária. Então Presidente Othelino, inclusive V. Ex.ª está
convidado, já confirmaram várias autoridades, vários diretores de
APAC’s estarão aqui amanhã para que a gente possa discutir os projetos
de lei de nossa autoria que estão aqui tramitando na Casa para que a
gente possa acolher a emendas, sugestões e melhorar esses projetos
para que o Estado possa fortalecer essa política. Tendo em vista que é
método muito mais barato do que o sistema prisional convencional,
tendo em vista que o número de recuperandos nesse sistema é quase
100% e o número de reincidência é quase zero. Ou seja, é um modelo
muito mais barato, é um modelo que dá muito mais resultado e que o
Governo do Estado precisa fortalecer esse investimento. Então amanhã
às 15h, no Plenarinho, estaremos discutindo com o Secretário Murilo
e que com todas as entidades do Maranhão, as APAC’s do Maranhão,
APAC de Pedreiras, APAC de Timon, APAC de Imperatriz também
confirmou presença, enfim, outras APAC’s também estarão presentes
além também do Poder Judiciário, para que a gente possa colher
sugestões e fazer com que esse poder faça a sua parte, que é legislar em
favor do bem do estado do Maranhão. E essa temática ainda muito
mais necessária tendo em vista o que já falei antes, o baixo investimento
do que se compara ao sistema convencional e o número de recuperandos
nesse sistema é muito mais elevado. Então, Deputado Bira, V. Ex.ª
também que é um Deputado militante nessa causa, para que a gente
possa discutir amanhã, às 15h, aqui no Plenarinho da Assembleia
Legislativa. Senhor Presidente, era este o meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, nós temos dois minutos e
meio para a Ordem do Dia. Eu vou suspender a Sessão enquanto chega
o Diário, em seguida, nós vamos iniciar a Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei nº 276/17, de autoria do Poder
Executivo (lê). Depende de pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Projeto de Lei nº 293/2017, da autoria da Comissão
de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional (lê). Este projeto
de lei também depende de parecer. Suspendo a Sessão para que as
comissões se reúnam e emitam os seus pareceres, em seguida,
apreciaremos os dois projetos. A pedido do deputado Max, só enfatizo
o convite da FIEMA e agradeço pela gentileza de vir nos convidar
pessoalmente, Presidente Edilson Baldez, para participar desse evento
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importante amanhã. Os convites impressos já chegaram aos Gabinetes,
mas vossas presenças, assim a do Cláudio Azevedo, muito nos
prestigiam. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra o
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Projeto de Lei n.º 276/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado
por unanimidade nas comissões competentes. Referente ao Projeto
293, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento
Regional já foi feito hoje, na reunião ordinária da CCJ, um parecer
conjunto que já está manifestado e foi aprovado nas referidas comissões.
Portanto já segue à deliberação da Mesa e ao Plenário, Presidente.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei n.º
293. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, o próximo item da pauta, o item 3, é um
Projeto de Resolução Legislativa de autoria do Deputado Wellington
do Curso, além de o Deputado não se encontrar presente à sessão, uma
vez que está viajando em nome da UNALE e até por ser autor do
Projeto peço a V. Exa., enquanto membro do Bloco dele, que essa
votação seja adiada para semana que vem quando o Deputado estará
presente aqui para acompanhar a votação do seu Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito à Mesa que retire o Projeto de pauta e
vamos incluí-lo na sessão de segunda-feira.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimentos n.º 809, 819, 820 e 821/2017, todos de autoria do
Deputado Sérgio Frota. Deputado ausente, ficam transferidos para a
próxima sessão. Requerimento n.º 822/2017, de autoria do Deputado
Cabo Campos. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos nº 823,
824, 825, e 826, de autoria da Deputada Francisca Primo, em
congratulação aos municípios de Satubinha, Buriticupu, Bom Jesus
das Selvas e Alto Alegre do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimentos nº 827, 828, 829, 830, 831,
832, de autoria da Deputada Nina Melo, em congratulação aos
municípios de Alto Alegre do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, São
Domingos do Azeitão, Sucupira do Riachão, Governador Newton Bello
e Peritoró. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados e as
senhoras deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 834, de autoria dos Deputados Nina Melo e Rigo
Teles (lê).

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Eu
gostaria de pedir a autorização da Deputada Nina Melo para assinar o
Requerimento nº 835 de Formosa da Serra Negra, congratulação.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Concedido.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu queria também
subscrever o Requerimento de Mirador, se a Deputada permitir.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Concedido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que registre aí que o Deputado Zé Inácio
também subscreveu, assim como a Deputada Valéria Macedo.
Requerimento nº 835, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 836/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 837/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam com o estão. Aprovado.
Requerimentos n.º 838 e 839/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
em congratulação aos municípios de Trizidela do Vale e Santa Filomena.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 840/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
842/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos n.º 843, 844 e 845/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo, em congratulação aos municípios de Lagoa do
Mato, Presidente Médici e Jatobá. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 846/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 848/2017, de autoria do
Deputado Othelino Neto. (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 849/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto.
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Solicitar aos
líderes aqui presentes para que votemos esse Projeto do Tribunal de
Justiça ainda nesta Sessão. Deputado Max Barros, V. Ex.ª concorda?
De acordo. Deputada Andréa não se encontra. Deputado Vinícius
também não. Nenhum Deputado se opõe, Presidente, acredito que
possamos votar o Projeto agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não havendo objeção vamos apreciar agora os
dois Projetos. Suspendo a Sessão para que as comissões emitam os
respectivos pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra o
Deputado Levi Pontes.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Projeto de
Lei Complementar nº 017 e Projeto de Lei Complementar nº 018,
Projeto de Lei Ordinária 269, aprovado por unanimidade, senhor
Presidente, pelas respectivas comissões técnicas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei complementar 017, de autoria do
Poder Judiciário, que altera a redação dos dispositivos da Lei
Complementar nº 14/91 e dá outras providências. Em discussão.
Deputado Max, V. Ex.ª quer encaminhar? Deputado Max Barros, pela
Liderança do Bloco Parlamentar Independente, por 05 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV
Assembleia e pela internet. Cabe a nós, hoje, apreciarmos uma matéria
de iniciativa do Poder Judiciário que propõe a criação de três vagas de
Desembargador para o Tribunal de Justiça. É uma matéria importante
e eu fiz questão de vir me pronunciar para que possamos tecer algumas
considerações sobre o assunto. Em primeiro lugar, uma matéria que
cria cargos sempre não é vista com bons olhos. Aqui me posicionei
contra a criação do IPREV, o Instituto de Previdência do Estado, que
iria criar não sei quantos cargos comissionados e essa missão já era
cumprida pela Secretaria de Administração que vem efetuando com
uma boa equipe que poderia ser reforçada, então fui contra a criação de
cargos naquele momento. Mas quando se trata da questão do Judiciário,
gostaria de fazer algumas ponderações. Primeira, é a cobrança da
população, dos cidadãos cada vez mais, pelo exercício da cidadania
cobrar seus direitos, ir a algum lugar quando se julgam injustiçados. E
esse caminho do exercício da cidadania, a cobrança dos seus direitos
deságua sempre no Poder Judiciário, é lá que as dúvidas podem ser
dirimidas e a justiça pode ser feita e a cidadania pode ser exercida em
sua plenitude. Então essa é uma questão fundamental, a justiça é um
gênero de primeira necessidade. E a segunda questão, Deputada Nina,
é a cobrança também, porque o resultado demora muito, às vezes vai
para justiça e o tempo que o resultado, o julgamento é feito é um
período longo. E por que se dá isso? Por duas questões, primeira, em
função do nosso arcabouço jurídico que permite a legislação, que permite
uma série de recursos protelatórios que demoram para ter o resultado.
E, segunda, é a questão da própria estrutura do Judiciário, a quantidade
de processos que estão em cima da mesa dos nossos juízes, dos nossos
desembargadores para decidirem. A quantidade é enorme e isso implica
também na morosidade da justiça. Então algumas coisas têm que ser
feita para que isso melhore e quando se fala de criar cargos, três cargos
de desembargadores estamos aumentando de 27 para 30 a proposta do
Poder Judiciário. E para ter só uma ideia, para a gente poder mensurar
o que diz essa proposta, Deputado Levi Pontes, em São Paulo o
colegiado de desembargadores do estado de São Paulo são 360
desembargadores, quer dizer, vocês verificam e, é claro, que a população
de São Paulo é muito maior do que a do Maranhão, mas se você for
fazer a proporcionalidade assim mesmo, 360 com a proposta de 30, é
muito maior mesmo tratando proporcionalmente, Deputada Nina. No
Rio de Janeiro, Deputada Graça Paz, são 180 desembargadores e aqui
a proposta do pleno é de aumentar de 27 para 30. Quer dizer que é uma
proposta bastante razoável. A outra questão que coloco é que com a
legislação em que foi colocado na Constituição o aumento da idade
para a aposentadoria de 70 para 75, para aposentadoria, achei que foi
uma boa iniciativa porque mostra que aumentou a expectativa de vida
dos brasileiros e que brasileiros nessa idade têm condições de continuar
trabalhando e produzindo, é um aspecto totalmente positivo. Mas
também no Poder Judiciário causou um reflexo, é a ascensão dos juízes
que estão lá nas Comarcas mais distantes de eles poderem evoluir,
embora tenham sido positivo causou de certa forma um represamento,
não é? Então quem está na última Instância lá para chegar aqui à capital,
ao pleitear um desembargador é um caminho muito mais longo. E no

momento em que três vagas de desembargadores são criadas, as vagas
deles, de juiz, têm que ser preenchidas, então vai causar uma evolução
em toda a cadeia dos juízes do Poder Judiciário. Então, eu acho que
isso é salutar, vem oxigenar e nós que cobramos por justiça, nós temos
que dar os instrumentos ao Poder Judiciário para que ele o faça. E
outra questão que eu julgo também relevante, é a maneira como o
Poder Judiciário instrumentalizou esse projeto para chegar aqui na
Assembleia Legislativa, ele passou todas as informações necessárias,
inclusive analisando a repercussão financeira da criação dessas vagas.
Junto à proposta que foi encaminhada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, existe o estudo do impacto financeiro e demonstra que o
Judiciário com a criação desses três novos cargos de desembargador
não vai, de maneira alguma, atingir o limite da responsabilidade fiscal,
e que os recursos para o pagamento dessas despesas já estarão dentro
do orçamento do próprio Poder Judiciário, que é uma constante, é um
percentual do orçamento do Estado, então não implicará em tirar recurso
de outras áreas para a criação desses três cargos. Portanto, Senhor
Presidente, se nós queremos justiça no nosso Estado, nós temos que
dar meios ao Poder Judiciário. Eu encaminho a favor da criação das três
vagas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei
Complementar nº 018 (lê). Em Discussão. Em Votação. Os deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei, de autoria do Deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado . Vai à sanção. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017. Requerimento 847, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrita a Deputada Valéria Macedo, por 30
minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem por meio das TV
Assembleia, os internautas, maranhenses do nosso querido Maranhão.
Senhor Presidente, eu venho à tribuna hoje para destacar obras
importantes, humanas, estruturantes da nossa região, da região
Tocantina e Sul do Maranhão, das quais nós tivemos a honra de
participar recentemente, mas eu quero aqui destacar uma mais recente,
que é a inauguração da Unidade de Oncopediatria em Imperatriz que
foi inaugurada agora, dia 1º, a Unidade de Oncologia Pediátrica que foi
instalada no hospital São Rafael, por meio do convênio da Secretaria
de Estado da Saúde. Nós sabemos, Senhor Presidente, como é difícil
você ter um paciente em casa com um diagnostico de câncer, um adulto,
Deputada Graça Paz, agora você imagine uma criança, o tanto que nós
todos sofremos em qualquer doença, uma febre dos nossos filhos,
imagine uma doença como o câncer que é difícil o tratamento, uma
criança que, às vezes, não sabe dizer onde dói ou não sabe nem falar
direito e você ter um diagnóstico desse de câncer. E o mais difícil ainda
é você ser um pai ou uma mãe e não ter onde tratar a sua filha, seu filho
na sua região, mais próximo da sua casa, ter que ir para outro Estado,
Deputada Nina, buscar auxílio em outros hospitais e em outros Estados,
fora do seu Estado e muito longe da sua casa. Mas graças a Deus com
a sensibilidade do Governador Flávio Dino, do Secretário Carlos Lula
nós que somos representantes, Deputados da região, e eu que venho
nessa luta pela implantação do serviço de oncologia no Sul do Maranhão,
principalmente na Região Tocantina e Imperatriz que é a nossa
macrorregião de saúde, que atende os municípios daquela região, desde
o primeiro mandato e vem continuando neste mesmo mandato e com
muita luta instalamos, o Governador instalou logo no início o serviço
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de radioterapia, em Imperatriz, para atender os adultos, os jovens e
que agora também, dando continuidade a essa luta, temos a implantação
do serviço de oncologia pediátrica em Imperatriz para atender as
crianças. Que é outra luta também, faça-se jus aqui à AMPARE, que é
Associação de Amparo às Pessoas com Câncer na Região Tocantina,
todos os médicos que ajudaram também nesse processo, todas as
pessoas envolvidas, da sociedade civil organizada de Imperatriz que
lutaram para essa implantação. E nós como Deputados que sempre
usamos esta tribuna, sempre estivemos em audiência com o Secretário
Lula, eu acompanhei com o Deputado Marco Aurélio uma audiência
específica na Secretaria de Estado da Saúde buscando a implantação do
serviço de pediatria oncológica no município de Imperatriz. Graças a
Deus fomos implantados...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputada
Valéria?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Deputado
Max, só um minuto, Deputado. Então temos lá hoje, na Unidade
Oncológica Pediátrica São Rafael, investimentos do Governo do Estado,
o Governador Flávio Dino esteve lá, falou muito bem em suas palavras,
manifestou a sua sensibilidade na inauguração do serviço. E com certeza
a capacidade hoje do Hospital São Rafael, que já tem capacidade de
648 internações clínicas por ano e 300 cirurgias também realizadas no
tratamento do câncer, agora implementado com o tratamento do câncer
infantil vai poder atender mais os 43 municípios da região no tratamento
das crianças. E também os pacientes que usavam o tratamento fora do
domicílio, que desciam para outros Estados vão poder usar, estar mais
próximos da sua casa, ter mais conforto no tratamento do seu filho,
mais proximidade com a família e isso também é muito importante
para o tratamento, para a questão social da família que tem esse paciente.
E o mais importante ainda, esses 43 municípios, essas crianças dessa
região que por acaso tiverem a suspeita ou tiverem o câncer confirmado
terão um Centro de Referência para fazer o seu tratamento mais
próximos de casa. Eu quero aqui, Deputado Max, apenas só relatar,
antes de passar para sua fala, a fala de um médico que diz que além do
dano orgânico ao paciente existe o dano social à família quando falamos
de uma criança doente em que existe uma dependência maior da família
e ao instalar uma unidade na região vamos conseguir, esse tratamento
consegue minimizar esse dano social, Deputada Nina, e psicológico
pelo afastamento. Então, mais uma vez, parabéns ao Governador Flávio
Dino, parabéns a todos que lutaram por essa causa nobre e essencial
para a nossa região, ampliando assim a oferta de tratamento de câncer
na região Sul e Região Tocantina do Maranhão, fazendo com que os
maranhenses tenham um acesso mais rápido ao tratamento, pois só
tinham aqui no Hospital Aldenora Bello, aqui em São Luís, que a fila é
muito grande, como eu sempre relatei aqui nesta tribuna. Deputado
Max, eu venho aqui especialmente hoje também ressaltar uma Indicação
que eu fiz a esta Casa, foi protocolada no Diário da semana passada,
uma Indicação que eu julgo de muita importância para todos nós da
Região Tocantina e Sul do Maranhão, que a Indicação inclusive já tem
o nº 1268, que foi encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado Flávio Dino, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde,
de Ciência e Tecnologia e Inovação, Davi Telles, ao Magnifico Reitor
da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, em São Luís, o
Professor Dr. Gustavo Pereira da Costa, foi encaminhada também ao
Senhor Diretor do Centro de Estudos Superiores de Balsas, UEMA-
SESBA, o Professor Luciano Façanha Marques e para a Magnífica
Reitora da Universidade Federal do Maranhão, Professora Dra. Nair
Portela. Nós solicitamos, Deputada Nina, por meio dessa Indicação,
que essas eminentes autoridades na conformação de suas competências,
que envidem todos os esforços em termos de medidas legais,
administrativas, acadêmicas, institucionais, legislativas e políticas
necessárias à criação da implantação de uma faculdade de Medicina no
município de Balsas, no Estado do Maranhão, para formar médicos,
para atender a região Sul do Estado. Essa, Deputado Max, é o principal,
vamos dizer assim, motivo do uso desta tribuna hoje, além, claro, é

uma causa nobre, como disse, do tratamento de câncer, ou seja,
oncológico em pediatria, mas eu gostaria muito de ressaltar e pedir o
apoio de todos os parlamentares desta Casa. Todos os deputados que
têm influência em nosso Estado, que conhece muito bem a região
Tocantina e todo o Estado do Maranhão, mas em especial a região
Tocantina e o Sul do Maranhão, que conhece o Maranhão como um
todo e sabe das necessidades. A presente indicação fundamenta-se, em
primeiro lugar, na importância econômica, demográfica, social e política
que o município de Balsas tem para o Sul do Maranhão. A região do
Tocantins, Balsas tem grande influência também pela sua produção de
soja, o grande investimento na agropecuária do Estado do Maranhão e
também na sua influência econômica na região Sul e Tocantina. Também
a influência que tem no Centro Maranhense, no Sertão Maranhense,
enfim, no Estado como um todo, nós todos conhecemos as
potencialidades do município de Balsas. Em segundo lugar, porque o
Hospital Geral de Balsas, entregue recentemente pelo Governador
Flávio Dino, para Balsas e região Sul poderá ser transformado
efetivamente, em um futuro próximo, e eu espero, em um grande hospital
regional e ainda como local e aprendizagem para os futuros médicos do
sul maranhense. E, além disso, por se tratar de nosso reconhecimento
da saúde, da educação com bens indispensáveis e direitos de todos
terem uma vida feliz, saudável e próspera. A saúde como sabemos,
deputada Nina, é o pleno funcionamento do corpo, da nossa natureza
animal na sua perfeição e incluem todas as coisas que são necessárias
à manutenção da vida ou garantam um período de vida razoável com
desenvolvimento, energia, e prontidão. Então por isso mesmo por ser
tão importante a saúde de todos nós que no meu sentir a implantação,
do curso de Medicina em Balsas, tanto pode ser viabilizada na
Universidade Federal do Maranhão, na UFMA, a exemplo que fez o
ex-governador José Reinaldo Tavares em Caxias, deixando a sua marca
lá em Caxias, sua marca indelével naquela cidade ou na UFMA de
Imperatriz, no caso como fez a ex-governadora Roseana Sarney, que
neste último caso do curso de Medicina em Imperatriz após uma luta
grande nossa aqui nesta Casa, aqui na Assembleia Legislativa, de várias
Indicações que fiz aqui nesta Casa, vários Requerimentos, discursos,
audiências com reitores, com Secretários, com todas as autoridades
que tinham competência na época de levar audiências públicas, de
levar o curso de Medicina para Imperatriz, de várias atuações políticas
de outros Deputados também que se irmanaram comigo nesta luta aqui
em São Luís e em Imperatriz, essa ação política virou uma necessidade
social premente, segunda maior cidade do Estado, Imperatriz, de modo
que não restou alternativa. Nós fazemos isto aqui, são importantes as
nossas Proposições, as nossas lutas aqui para se tornar realidade.
Naquela época com todo esse engajamento nós conseguimos implantar
o curso de Medicina em Imperatriz, que foi implantado pela
Governadora Roseana Sarney para tender essa demanda que tanto
lutamos aqui. E da mesma coisa agora se espera que ocorra, o
engajamento de todos os Deputados, principalmente os Deputados da
Região Tocantina, da região Sul do Maranhão com a presente Indicação
que faço aqui e começo a trabalhar. Fiz na entrega do Hospital de
Balsas, plantei essa semente, lá uma cidade que é uma cidade também
universitária, é um centro de formação universitário e lá também pela
sua carência de médicos na região. E, desta feita, espero que da mesma
forma todos se empenhem, que possamos sensibilizar e o Governador
que é sensibilizado com as causas sociais e as causas da saúde, que
nosso Governador Flávio Dino desta feita, com o empenho pessoal
dele, político do Governador, como Governador, das demais autoridades
aqui subscritoras desta Indicação, que eu sei que tenho apoio de vários
Deputados aqui, que possamos em breve fazer esse levantamento
desse estudo. E o mais breve ainda, a implantação, iniciar a implantação
do curso de Medicina em Balsas. Segundo os estudos do IPEA,
Deputada Nina, o Maranhão tem o menor índice de médico para cada
grupo de 1000 habitantes do país. O índice da relação do Maranhão é
de 1,3 enquanto o Estado de Sergipe tem um índice de 4,2. Ou seja,
para cada 1000 habitantes em Sergipe existem 4,2 médicos, enquanto
aqui no estado do Maranhão é de 1,3 médicos por 1000 habitantes.
Olha a diferença, Deputada Nina. E desse modo não há outra forma,
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nós sabemos, a Deputada Nina que é médica, o Deputado Max que
conhece a região, o Deputado Stênio Rezende, nós sabemos que a
melhor forma de melhorar a oferta de médicos no interior do Maranhão
e de sobra minimizar os gastos com médicos pelas Prefeituras do
Estado e da própria administração estadual não tem outra forma se não
for a interiorização dos cursos de Medicina, como vemos em algumas
regiões do nosso Estado como em Imperatriz que vai ter o segundo
Curso de Medicina já e nós temos que formar os filhos da região para
trabalhar na região, prestar seu serviço na região e com isso melhorar o
acesso ao médico, melhorar o acesso à saúde, melhorar as condições de
saúde de toda a região. Então, nós queremos muito e vamos lutar a
partir de agora e sempre até conseguir concretizar esse grande sonho,
mas que se tornar realidade, é factível, que é o Curso de Medicina, em
Balsas, para ajudar a formar mais médicos no nosso Estado do Maranhão.
Sabe-se que, nós sabemos, Deputada Nina, que a implantação de uma
Faculdade de Medicina no Campus da UEMA ou da UFMA em Balsas
para formar médicos, melhorar a oferta de serviços de medicina,
fomentar a pesquisa e possibilitar a extensão na área da saúde, projetos
acadêmicos às comunidades proporcionaria a melhoria da qualidade de
vida e saúde da população, além de ajudar as prefeituras do Estado a
poder a contratar médicos formados, radicados na própria região. Não
é com preço mais acessível, trazendo também que os filhos da região se
formem ali e prestem seus serviços ali, que façam ali a sua carreira
profissional, que atraiam mais cursos superiores na área da saúde,
pesquisa, extensão, enfim, como Teresina é uma referência, o Maranhão,
que é grande, pode ter as suas regiões também sendo referências na
saúde, porque nós sabemos o tanto que um Curso de Medicina atrai
doutores, mestres, clínicas especializadas, hospitais com complexidades
mais avançadas. E por isso, deputado, que a gente defende esse curso
com tanta ênfase e com tanta vontade que ele seja realizado e sabemos
também que, além de tudo, nós sabemos que a qualidade das ações de
saúde será melhorada, o impacto é positivo na vida da população
carente que tem mais dificuldade em pagar uma consulta médica, porque
não só será também um impacto em Balsas, mas nos demais municípios
circunvizinhos, estimados em aproximadamente, ali na Região Sul do
Maranhão, de 250 mil habitantes que vão ser beneficiados com esse
curso de Medicina. E os alunos ali no momento da inauguração do
Hospital de Balsas, e os professores, os docentes, enfim, todas as
pessoas que ouviram esta ideia, essa indicação ficaram muito
entusiasmados. Inclusive estiveram conversando com o Governador
Flávio Dino, em outras oportunidades, sobre essa questão do curso de
Balsas. Deputado Max, pediu um aparte,

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Valéria,
eu gostaria de um aparte também?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Depois
do Deputado Max, Deputada Nina.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) –
Deputada Valéria, V. Ex.ª como sempre, quando sobe à tribuna desta
Casa, é para tratar de temas relevantes e com embasamento, com o
preparo de sempre. E, hoje, V. Ex.ª traz um assunto que é caro para
todos os cidadãos, é a questão da oncologia. Eu quero só testemunhar
o esforço, o trabalho, a luta que V. Ex.ª desempenhou na Assembleia e
fora dela, por meio de audiências, de processo de convencimento para
a implantação de Centro de Oncologia, em Imperatriz. Eu sou
testemunha desse seu esforço e quero que fique registrado, eu acho que
a oncologia pediátrica, em Imperatriz, já é um grande avanço, mas que
a luta tem que continuar e V. Ex.ª sempre participando, liderando. Eu
queria só fazer este aparte para parabenizá-la. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
deputado Max. Obrigada pelo seu apoio também nesta Casa, nas lutas
que nós travamos por todo o Maranhão, especialmente, pela Região
Sul e Tocantina do Estado. E agora travamos essa luta, que eu quero
pedir o seu apoio também de levar o curso de Medicina para Balsas, ou

UEMA ou na UFMA, é uma grande necessidade, uma reivindicação
dos jovens daquela região. Também como estamos em um município
do extremo Sul do Estado sabemos que as distâncias para buscar a
Medicina de alta complexidade e até média complexidade ainda em
Imperatriz, ou até em São Luís, é muito difícil para quem mora ali em
Balsas e nos municípios circunvizinhos, que é uma população flutuante
de 250 mil habitantes. E ali já é um polo formador do ensino superior,
Balsas já tem várias faculdades, inclusive UFMA e UEMA e podemos
trabalhar para que possa ser implantado o curso de Medicina, a exemplo
de Caxias, Imperatriz e outras regiões, que estão aí já funcionando e
que têm realmente, claro que teve muito apoio, mas que é uma semente
plantada que nós precisamos trabalhar, porque tudo tem um início,
Deputada Nina, e sabemos da realidade, conhecemos aquela realidade
da região. Hoje com o hospital regional de Balsas já é realmente um
passo importante para o avanço nesse sentido. Claro que o hospital
ainda está iniciando seus serviços, mas com certeza está sendo ampliado
agora mesmo com a média complexidade, UTI e é realmente um ponto
importante para avançarmos nessa questão do curso de Medicina em
Balsas. Deputada Nina, por favor.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) –
Deputada Valéria, gostaria de parabenizá-la pelo seu dinamismo nesta
Casa Legislativa e, principalmente, pelo brilhantismo em fazer essa
Indicação para a criação do curso de Medicina para a região Sul, no
caso em Balsas. Inclusive gostaria de subscrever essa Indicação que é
de fundamental importância para o Maranhão, visto que segundo os
dados o IBGE somente 6.8 médicos por paciente existe aqui no
Maranhão. Ou seja, o pior índice da Federação. Nós precisamos de um
esforço muito maior além de criar cursos, além de atrair médicos já
formados para diminuir esse déficit. Eu como médica quero me aliar a
essa luta, parabenizar também V. Exa pela sua luta ao lado das pessoas
portadoras de câncer. E quero lembrar ao Governo do Estado que a
Deputada Nina Melo, o Deputado Braide, nós estamos aliados em
uma causa que é a causa do Aldenora Bello, que é um importante
Centro de Oncologia do Maranhão que não tem nenhum estímulo, nem
do Governo do Estado e nem do Governo Municipal e que faz com
maestria o cuidar das pessoas oncológicas. Então faço um apelo ao
Governo do Estado que libere as nossas Emendas, que ao longo do meu
mandato tenho destinados Emendas e como corpo clínico do Aldenora
Bello eu reitero a importância desse Centro que só veio ajudar e
engradecer a Saúde do Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Parabéns
Deputada Nina, e mais uma vez agradeço pelo aparte e também pelo
incentivo que tem nos dado, o apoio que tem nos dado pelas nossas
causas da Região Tocantina, principalmente no que se refere a saúde.
V. Exa que é médica, conhece bem a realidade da saúde do nosso Estado,
a realidade dos hospitais e, claro, é importantíssimo o apoio de todos
nós, do Governo do Estado em todas as estruturas. E estamos aqui,
Deputada Nina, inclusive ressaltando isso, a importância dos
investimentos do Governo do Estado na região e no tratamento de
câncer, porque o Aldenora Bello, um hospital que atende com excelência
todo Estado do Maranhão, mas pela ausência desses serviços
descentralizados nas regiões do Estado, acumula uma fila, às vezes,
muito grande e isso é prejudicial à vida desses pacientes, porque muitos
não conseguem ter acesso ao tratamento do câncer e chegam realmente
a óbito. Mas, graças a Deus, a região Tocantina está avançando, graças
ao investimento do Governo do Estado, graças ao nosso empenho
como Deputada e representante da região também, que a gente se sente
contemplada, porque é uma bandeira que nós viemos lutando desde o
início do nosso mandato e que a gente hoje vê sendo realizada, sendo
contemplados os pacientes da nossa região. Que hoje praticamente
não tem fila no tratamento de radioterapia na Região Tocantina, já
atende até inclusive o Estado do Tocantins. E, claro, vamos envidar
esforços no sentido que todos os investimentos possíveis sejam
aplicados, no Aldenora e em todos os hospitais que cuidam da saúde
de todos os pacientes de todo Estado do Maranhão como um todo. E
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para finalizar, Deputado, eu quero aqui, mais uma vez, solicitar o
apoio de todos os deputados, nós sabemos como é importante uma
causa, que todos possam aqui usar a tribuna nas suas audiências com
as autoridades aqui que possam ajudar a levar esta bandeira à frente,
principalmente os deputados que são votados na Região Tocantina e
Sul do Estado, que conhece bem a distância que é da capital São Luís
até essa região. Portanto, uma distância que para nós deputados que
somos oriundos dessa região, que, claro, somos de todo Maranhão,
mas a nossa base eleitoral é mais a Região Tocantina, conhece bem a
distância de vir em todas as semanas em São Luís, imaginem quem está
doente, sem condições financeiras, como é difícil esse acesso, é tanto
que os nossos pacientes procuravam no tratamento de câncer em outros
Estados e também para o tratamento às vezes de média e alta
complexidade, em várias especialidades cirúrgicas e agora o usam o
Hospital de Balsas que está lá para atender a média complexidade de
toda essa região, que é realmente um sonho realizado, um marco que
fica na história da saúde do município de Balsas, de toda aquela região
que recebem o serviço de saúde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Deputada
Valéria, depois me permita um aparte.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Pois não,
Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) –
Primeiro, parabenizar V. Ex.ª pelo pronunciamento em defesa deste
importante empreendimento humano, que é o Hospital Regional de
Balsas. Ampliar serviços, buscar realmente atender todas as nuances
do processo realmente para aqueles que procuram serviço de saúde,
desde a questão do tratamento de câncer àquele atendimento pronto de
emergência essencial para realmente dignificar as pessoas pela questão
da saúde pública, principalmente. Então, este hospital é muito
importante, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de participar da
inauguração do Hospital Regional de Balsas, V. Ex.ª esteve lá e fez um
belo pronunciamento, inclusive já, de pronto, naquele momento já
pedi ao Governador para que ele ampliasse os serviços do hospital,
quer dizer, nós não contentamos apenas já com o empreendimento por
si só, precisamos, de fato, sempre atender aquela região, porque Balsas
é uma referência, é uma regional. Então, os municípios que estão em
torno e aqueles que procuram a saúde pública, às vezes, tinham que se
deslocar até Imperatriz, até São Luís, uma distância, realmente, como
V. Ex.ª acabou de destacar, é imensa a distância e para quem precisa de
um tratamento é emergencial, então põe em risco este paciente, por
mais que ele seja transportado em ambulâncias, de forma adequada.
Mas o atendimento quem é médico sabe, a Deputada Nina Melo é
médica e sabe que o atendimento emergencial é essencial para garantir
a saúde do paciente. Então quero lhe parabenizar pela cobrança, por
tudo que de fato representa esse pronunciamento porque garante
realmente o atendimento no sentido de que o Governo amplie, fortaleça
a saúde daquela regional, que durante muitos anos foi desassistida. Eu
morei em Balsas e precisei, até para atendimento ao meu filho, e algumas
vezes eu tive que me deslocar até São Luís para ter atendimento médico.
Então já é um marco. Nós não podemos questionar o avanço por
aquele empreendimento, o hospital representa esse avanço, mas a
qualificação permanece, dos profissionais, o atendimento a serviços
especializados é essencial. Nesse sentido aqui quero agradecer o aparte
e a oportunidade de poder também ser uma voz consonante à sua para
que o Governo de fato possa ali melhorar, ainda mais, o atendimento
no sentido de poder colocar especialidades, outras que estejam ali
atendendo realmente e levando qualidade da saúde pública ao município
de Balsas e a todos os municípios vizinhos. Muito obrigado pelo
aparte.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
Deputado Júnior Verde. Obrigada também pelo seu apoio na questão
de pedir cada vez mais que amplie os serviços de saúde na Região

Tocantina, região Sul do Estado, em especial no município de Balsas
que há anos espera por esse investimento. E também uma luta que a
gente, no futuro, possa ter um hospital de portas abertas, de urgência
e emergência, para atender toda a população da região. Na oportunidade
da inauguração do Hospital o Prefeito Erik disse que em Balsas a
urgência ia atender a região. A gente sabe como é difícil isso, um hospital
de urgência e emergência ser mantido pelo município. Eu tenho essa
experiência como gestora do hospital de Porto Franco, era um polo de
saúde que atendia 08 municípios e também como gestora do Hospital
Municipal de Imperatriz, que era referência para mais de quarenta e
poucos municípios, na época, e sei como é difícil um município manter
um hospital de portas abertas em urgência e emergência, mas sei também
da grande necessidade que há nisso. Somente o Estado poderá ter essas
condições. Então nós também lutamos por essa causa, que no futuro
tenhamos um hospital de portas abertas, de urgência e emergência,
mantido pelo Estado que é o único realmente que pode manter esse
hospital, em Imperatriz, um hospital de referência mesmo de urgência
e emergência, e em Balsas também para melhorar ainda mais essa questão
da saúde, do atendimento médico, da saúde de urgência e emergência.
Porque são regiões que recebem grandes demandas, inclusive de outros
Estados, mas principalmente das suas regiões, são várias cidade
circunvizinhas que utilizam esse serviço de alta e média complexidade,
principalmente de urgência e emergência, UTI e também de cirurgias
de alta complexidade. Claro, o Governador investiu bastante, mas,
com certeza, no futuro, vai investir mais e já estamos aqui encampando
esta bandeira, engajando essa bandeira, porque é muito importante,
que conhecemos bem e sabemos quantas vidas ainda sofrem com a
carência desse serviço. Mas aqui, Deputado Júnior Verde, quero
ressaltar, para finalizar o nosso pronunciamento, pedir o apoio de
todos vocês, de V. Exas que aqui estão e que nos ouvem nos gabinetes,
que envidem todos os esforços necessários para a implantação, com
brevidade, de uma Faculdade de Medicina no município de Balsas, no
Campus da Universidade Estadual do Maranhão ou no Campus da
Universidade Federal do Maranhão para garantir o desenvolvimento
da saúde e assim ajudar a diminuir as desigualdades sociais e regionais
e de acesso ao serviço de saúde, fazendo valer assim a equidade, a
universalidade e a igualdade preconizadas pelo Sistema Único de Saúde,
do acesso à saúde dos nossos munícipes, principalmente aqueles que
estão muito distantes aqui da nossa capital, onde se concentra o serviço
de alta e média complexidade e também os ensinos superiores. É uma
necessidade, nós sabemos que as dificuldades são grandes, mas tudo,
como disse, tem o início, tem um começo, temos que iniciar. E nós
estamos iniciando esse processo e contamos com o apoio desta Casa,
como sempre contamos na questão do curso de Medicina para
Imperatriz, com o apoio dos parlamentares, com apoio das autoridades
que nós citamos, os reitores, dos secretários que estão à frente da
Secretaria de Educação, do próprio Governador que já sensível, já
ouviu bem esta demanda, já captou bem, mas que precisa, claro, do
apoio dos nossos deputados federais, o apoio do governo federal, do
apoio das lideranças que não estão em cargos, mas têm influência no
governo federal e aqui no Estado para que a gente possa realmente
realizar este grande sonho que como outros já estão sendo realizados
em todo o Estado do Maranhão, graças ao empenho do Governador
Flávio Dino, e também o empenho de todos os parlamentares que
estão juntos, trabalhando pelo Maranhão e encabeçando e apoiando,
como a deputada Nina, causas importantes aqui nesta Casa. Muito
obrigada e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o deputado Rogério Cafeteira,
pela Liderança do Governo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria e imprensa e aqui eu aproveito para fazer uma referência especial
à imprensa e destacando ainda os radialistas, infelizmente, a sessão se
estendeu, temos já poucos profissionais aqui da imprensa, mas eu não
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poderia deixar de fazer este registro a esses profissionais que hoje são
homenageados com o Dia do Radialista, profissionais que têm uma
importância gigantesca na área de comunicação, o rádio ainda é, sem
dúvida alguma, o meio de comunicação que alcança o maior número de
pessoas no interior do Estado, às vezes, hoje mesmo com as redes
sociais, em algumas localidades onde o rádio chega, a internet ainda não
chega, então aqui eu queria fazer esta homenagem, fazer o registro
desta homenagem, a esses profissionais que têm uma importância tão
grande em levar a informação a todos os cantos de nosso Estado, de
nosso Brasil. Aqui fica os meus parabéns a todos que fazem parte
dessa função. Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - O tempo
da liderança, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa Murad, pela Liderança da
Oposição, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa. Hoje, Deputado Rogério Cafeteira, eu venho denunciar mais
um escândalo de superfaturamento no Governo Flávio Dino. Em março
de 2017, o Governo Flávio Dino efetuou a contratação de uma instituição
para a implementação da jornada de alfabetização no Maranhão, o
Programa Sim, Eu Posso, Círculo de Cultura, incluindo ainda o
fornecimento de serviços de infraestrutura e apoio logístico em 15
municípios no Maranhão. Segundo os documentos acostados no
processo, de contratação direta, a Fundação Sousândrade apresentou a
proposta mais vantajosa, no valor de global de R$ 20.092.028,15.
Porém, Deputado Rogério Cafeteira, a licitação apresenta vários itens
com valores unitários acima dos preços praticados no mercado e
compras efetuadas pelo próprio Estado em outras licitações, tipo registro
de preço no mesmo período, acima inclusive do que o próprio Estado
comprou. E aí eu vou dar um exemplo, no item Pen-drive. Consta na
proposta da Sousândrade a aquisição de 1.100 unidades desse item do
pen-drive de 32 gigas, ao custo unitário de R$ 80,00. Acontece que o
próprio Estado pela Ata de Registro de Preço n.º 100/2016, CCL-
UEMA, Diário Oficial do Estado, de 20 de maio de 2016, registrou
esse item a um custo de R$ 34,00. Ou seja, está claro aqui o
superfaturamento de 135% somente nesse item que compõe a proposta.
O Estado está sendo lesado só nesse item em mais de R$ 50 mil. Ou
seja, no item 2, Camisa em Malha, consta na proposta da Sousândrade
a aquisição de 21.725, desse item a um custo de R$ 15,00. Acontece
que o próprio Estado, por meio da Ata de Registro de Preço n.º 223/
2017, CCL da Secretaria de Agricultura Familiar, registrou item igual
ao custo de R$ 7,90. Mais um superfaturamento, Deputado Rogério,
em 89,87% na mesma contratação dando ao erário, ou seja, o erário
público foi penalizado em R$ 154.247,50 somente nesse item
superfaturado. De acordo com o processo de dispensa, a pesquisa
mercadológica foi realizada por meio da consulta de preço com as
seguintes entidades: Fundação Sousândrade, FAPEAD e Instituto
ISEC. Um fato curioso é que todas as Entidades foram consultadas em
06/04/2017, sendo que a resposta da Fundação foi entregue no dia
seguinte. Ou seja, em menos de 24 horas a Fundação Sousândrade
apresentou uma proposta de alta complexidade e de custo estimado de
mais de vinte milhões, Deputado Rogério, uma proposta de mais de
100 itens onde envolve mão de obra, alimentação, passagens, material
gráfico, locação de veículo, compra de equipamentos, compra de camisas
e mochilas, material didático, aluguel de auditório, cerimonial, entre
outros. Fizeram tudo isso em menos de 24 horas, fizeram essa cotação
de preços. Então está bem claro que a complexidade e elaboração de
uma proposta, que será efetuada em 15 municípios diferentes, houve
um direcionamento aí que realmente precisamos de explicações do
porquê, de como a Sousândrade conseguiu em 24 horas fazer, elaborar
essa proposta tão complexa que envolve tantos itens. Um contrato de

mais de R$ 20 milhões e aí nós precisamos realmente de explicações
para isto. Senhor Presidente, eu também não posso deixar de chamar
atenção para o risco do uso, deputado Rogério Cafeteira, dessa
metodologia para doutrinar jovens, adultos e idosos, já que o MST é
um movimento que aplica essa metodologia, quem toma conta do
programa no meio rural é o MST, que vai dar aula, que vai alfabetizar
a população é o MST, ou seja, o plano aplicado pelo MST com apoio
da Fundação Sousândrade dando aula aplicando método pedagógico
cubano, ou seja, estão doutrinando para ser militante do MST e dos
comunistas. Ou seja, o que Flávio Dino quer? Ele simplesmente decidiu
entregar a educação do estado para o MST para aplicar um plano
pedagógico que, na minha opinião, é uma mistura, deputado Júnior
Verde, de Paulo Freire, com a metodologia Cubana que vai resultar em
um monte de militante doutrinado tanto do MST, como do PCdoB.
Nós sabemos do caráter social e político do MST, principalmente
político, e eles detêm esse programa Sim, Eu Posso, criado em Cuba,
utilizado na década de 60 em tropas cubanas para erradicar, deputada
Valéria Macedo, o analfabetismo. Esse método foi produzido dentro
de um contexto de luta pelo poder político em Cuba, e agora em 2017,
utilizado por Flávio Dino para iniciar sua doutrinação política utilizando
o método, independente da sua eficiência para formação de futuros
militantes aqui no Maranhão. Então, essa é uma preocupação que nós
temos que ter e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa aqui no
estado. E nós precisamos atentar para essa gravidade de se utilizar
mais de vinte milhões de reais para que o MST alfabetize jovens
adultos, sendo que a própria SEDUC, dentro de seus programas de
ações, inclusive com todo amparo do governo federal, do Ministério
da Educação com a educação de jovens e adultos, o EJA, tão eficiente
quanto. Mas Flávio Dino preferiu beneficiar o MST nessa empreitada
pela erradicação do analfabetismo onde apenas 24 municípios estão
sendo contemplados com o programa Sim, eu Posso. E aí eu repito,
método cubano de alfabetização aplicado na década de 60 para educar
politicamente, deputado Othelino as tropas e depois se tornou um
programa para a massa. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Toca Serra, por 05 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do
orador) – Bom dia Senhor Presidente em exercício Othelino Neto, bom
dia Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, telespectadores
da TV Assembleia, povo do Maranhão. Senhor Presidente, subo a esta
tribuna hoje com o coração triste pela perda de dois pedrorrosarienses.
Acabou falecendo a senhora Morena Câmara com 87 anos e deixando
ali mais 06 filhos em nossa cidade de Pedro do Rosário. E logo no
domingo, Senhor Presidente, dia 05, tivemos a perda do nosso amigo,
companheiro e professor Jurandir Campos. Jurandir que já morava em
Pedro do Rosário desde 2008, concursado em Pedro do Rosário e no
município de Pinheiro, um professor de 37 anos, um grande homem,
um grande filho, um grande pai e um grande amigo e hoje foi morar com
Deus, que tenho certeza que Deus vai colocar, tanto ele quanto a dona
Morena lá do lado, lá no céu para viver no reino da glória. Ele deixando
04 filhos, a sua esposa Cleane Baldez Costa, uma mulher essa que
agora vai lutar para criar seus filhos. E o município perde esse grande
professor, professor esse que qualificava os seus alunos trabalhando
na Escola Pedro Cunha Mendes e ali os alunos ficando muito tristes
com a perda desse grande professor. E no município de Pinheiro esse
nobre professor que também ensinava na Escola do Paraíso, minha
nobre Deputada Nina Melo. Professor esse benquisto, grande amigo
como frisei, grande pai e grande companheiro. Esse acidente foi na
MA-006 entre Paraíso e o povoado Juçaral, estrada essa que se encontra
danificada. Peço ao nobre Secretário Clayton Noleto humildemente
que essa obra venha a começar logo, para que construa aquela ponte
que está quebrada, que venha tapar os buracos que são grandes naquele
fluxo de carros que hoje trafegam naquela estrada MA-006. Que logo,
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acredito, com a obra que está sendo feita na estrada, na mesma MA que
liga Pedro do Rosário a Zé Doca, estará sendo logo inaugurada para
realizar o grande sonho daquela população de Pedro do Rosário que
tanto sonhavam. Espero eu que essa estrada até o final e novembro
seja recuperada para podermos ter mais acesso à cidade de Pinheiro e
que não venham mais acontecer acidentes como esse que ali tirou duas
vidas, e a outra vida se encontra em estado delicado. Mas, acredito eu,
que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer e que logo, logo
ela vai ser recuperada. Peço a Deus que coloque em um bom lugar,
tanto a Dona Morena quanto o Professor Jurandir. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição. Declina. Partido Verde. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos.

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

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 07 DO MÊS DE NOVEMBRO
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:
Prof. MARCO AURÉLIO -PRESIDENTE
LEVI PONTES -
EDUARDO BRAIDE
ANTONIO PEREIRA

DISTRIBUIÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 284/2017 – ASSEGURA – 2% (dois

por cento) das vagas de emprego em obras públicas estaduais e
empresas que recebem incentivos fiscais no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLIGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 285/2017 – INSTITUI no Âmbito do

Estado do Maranhão, a Semana de Conscientização sobre a Importância
do Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), nas instituições de
ensino das redes particular e pública estadual e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 286/2017 – DISPÕE sobre a prioridade

de contratação de mão-de-obra maranhense em refinarias de petróleo e
complexos siderúrgicos no Estado do Maranhão e dá outras
providências

AUTORIA: Deputado WELLIGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 253/17 (MENS.GOV. 089/17)

–que ALTERA a Lei nº 10.691, de 26 de setembro de 2017 – que

INSTITUI o Programa Cartão Transporte Universitário no Âmbito da
Secretaria do Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular –
SEDIHPOP e da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude –
SEEJUV.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
PROJETO DE LEI COMPLENETAR Nº 016/17 - (MENS.

GOV. 093/17) - que CRIA o Colegiado Metropolitano da Região
Metropolitana do Sudeste Maranhense, - ALTERA A Lei
Complementar nº 089, de 17 de novembro de 2005, que CRIA a Região
Metropolitana do Sudeste Maranhense, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
MEDIDAPROVISORIA Nº 254/17 MENS. GOV. Nº 090/17

– que ALTERA – Dispositivo da Lei nº 9.437, de 15 de agosto de 2011,
e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EEXECUTIVO
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LEO FRANKLIM”,

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

DULCIMAR CUTRIM FONSECA
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 380/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que Concede o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Paula Studart Quintas Lobão,
natural da cidade de Brasília, Distrito Federal.

 Consta na Justificativa, que a homenageada a Senhora Paula
Studart Quintas Lobão, “é jornalista e nasceu em Brasília (DF) em 26
de março de 1964. Filha dos também jornalistas Expedicto Quintas e
Regina Stella, fixou residência no Maranhão após o casamento com o
empresário Lobão Filho. No início dos anos 2000, iniciou sua carreira
como apresentadora de TV, com inclinação ao entretenimento.
Apresentadora do Programa Algo Mais, Paulinha Lobão é fundadora
e diretora do “Núcleo Algo Mais de Produção”, no Sistema Difusora
de Comunicação. Atualmente, o programa “Algo Mais” é exibido
todos os sábados, a partir do meio-dia, ao vivo, com ótimos índices de
audiência. Possui uma linguagem popular, jovem e descontraída,
voltado a temas de interesse público (informação, games e atrações
musicais), de censura livre, recebendo convidados especiais locais e
nacionais. Sempre atenta às dificuldades enfrentadas pela população
maranhense, também realiza trabalhos de ações sociais voltados a
quem mais precisa, por meio de quadros como o “Semente do Bem”
e o “Caiu do Céu” (campeão de cartas na emissora). Em 2003, recebeu
o título de “Cidadã Ludovicense”, pela Câmara Municipal de São
Luís e em dezembro de 2011, recebeu o Prêmio The Best “Em Cena”,
na categoria Personalidades, promovido pelo colunista social Nedilson
Machado. Foi eleita, por dois anos consecutivos “Apresentadora do
Ano” pelo Congresso de Radialistas e Jornalistas do Maranhão.
Marcou a rádio maranhense como diretora geral da Difusora 94 FM,
onde assumiu o cargo em 2004, e foi apresentadora do programa
‘Deixa Rolar – Happy Hour’ até 2016. Em breve, fará o lançamento
da “Rádio Nova FM, 93”, mais uma opção de entretenimento
radiofônico, fomentando ainda mais o desenvolvimento do Estado
com a criação de novos postos de trabalho para comunicadores e
outros profissionais. Paulinha Lobão tem quatro CD´s produzidos
por Cid Guerreiro. São eles: ‘Caravana Cigana’, ‘Festa na Ilha do
Amor’, ‘Coração Cristalino’ e ‘A Lua e o Sol’. Com tão excelso trabalho
empreendido em favor do povo maranhense, nas diversas expressões
de sua atuação, é que esta Casa Legislativa, deve um justo
reconhecimento a esta distinta personalidade que muito contribuiu e



QUARTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2017                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
contribui com a construção de um Maranhão mais desenvolvido e
reconhecido por meio dos veículos de comunicação.”

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

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

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

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

Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 040/2017, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 040/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de novembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 381/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017,

apresentado pela Senhora Deputada Valéria Macêdo, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “Jackson Lago” à Professora
Doutora Terezinha Rêgo.

 Na justificativa esclarece a autora, que a homenageada a
“Doutora Terezinha Rêgo é uma profissional com inúmeras
homenagens e prêmios nacionais e internacionais, em razão dos seus
grandes trabalhos e pesquisas científicas como, por exemplo, no evento
em que representou o Maranhão na Câmara de Comércio Brasil/
China, onde recebeu homenagem e reconhecimento pelo envio de três
medicamentos produzidos à base de ervas para o combate à pneumonia
asiática na China, deixando-a muito feliz por ter seu trabalho
reconhecido também internacionalmente. A pesquisadora também
colaborou no Acre, Município de Xapuri, com cursos para agentes
saúde; na Inglaterra, expôs suas experiências no Museu Botânico. Foi

homenageada, também, por seu trabalho, na Espanha e já foi incluída
até no Livro “Quem é quem no mundo”. Hoje, Terezinha Rêgo
coordena o Programa de Fitoterapia na UFMA, visando a melhoria
da qualidade de vida de diversas comunidades da Vila Padre Xavier,
São Bernardo, Colégio Liceu Maranhense, Colégio Pequeno Príncipe,
Colégio Gonçalves Dias, Casa da Família Rural da Maioba e Pirâmide.
O seu trabalho estende-se, também, aos municípios de Alcântara,
Cururupu, Cajapió, Governador Nunes Freire, Itapecuru, Lago da
Pedra, Presidente Dutra e Timbiras. Vale ressaltar, por oportuno, que
a vida dedicada à medicina alternativa já rendeu dois livros:
Fitogeografia das Plantas Medicinais no Maranhão e 50 Chás
Medicinais da Flora do Maranhão. Doutora Terezinha Rêgo foi a
primeira farmacêutica do Brasil a poder prescrever medicamentos
fitoterápicos com a autorização dos Conselhos Federal e Regional de
Medicina e, até hoje, atende o público em seu consultório localizado
no Herbário Ático Seabra, no Campus do Bacanga, UFMA. Nossa
ilustre homenageada contribui, ainda, para assistência aos portadores
de doenças sexualmente transmissíveis. Os portadores de DST’s
utilizam 12 medicamentos fitoterápicos preparados pelo programa de
Fitoterapia.”

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “h”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 788/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Jackson Lago”, os cidadãos que prestarem
relevantes serviços na área de saúde no Estado do Maranhão ou no
Brasil.

Como se vê, 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
Decreto Legislativo n.º 010/2017, de autoria da Senhora Deputada
Valéria Macêdo.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 010/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de novembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 383/2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 022/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Profº. Marco Aurélio, que Propõe o envio de “Mensagem
de Aplausos” à Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
– CONCEPE, Reitora da UFMA, Nair Portela, pela aprovação da
política afirmativa do Ingresso Qualificado.

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

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
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VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 022/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 022/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 07 de novembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 384/2017

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

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 152/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa de Desconto Parcelado dos valores
relativos ao IPVA na Folha de Pagamento dos Servidores Públicos e
Militares no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Para ter os benefícios do Programa de Descontos Parcelado,
em folha, o Servidor deverá solicitar pessoalmente, em seu órgão de
origem, e se sujeitará às regras utilizadas na administração pública para
empréstimos do mesmo tipo.

Por último, estabelece que o parcelamento em folha será
permitido para as dívidas com atraso de, no máximo, 5 (cinco) anos.

É o relatório.
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.

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

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração
das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente
observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

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 é de iniciativa
privativa do 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 Executiva 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. (...) Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributaria só será permitida a projetos dos quais não
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de
suas conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos
que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda
e superior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta
matéria, sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe
do executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias
benéficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das
isenções, anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal
matéria.

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
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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 fiscais, inviabilizando a execução dos programas
de governo.

Além disso, notemos que o §6° 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”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para
iniciar o processo legislativo estadual em matéria tributária,
quando não implicar em renúncia fiscal, ou for indicada a fonte de
recursos para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio
orçamentário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da
Constituição do Estado do Maranhão.

Ademais, projeto autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta
ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele
a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo
que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de
usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar
tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta
na Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar;
por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes
(parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

Sendo assim, o conteúdo do presente Projeto de Lei, que
“autoriza o Executivo a instituir o Programa de Desconto Parcelado
dos valores relativos ao IPVA na Folha de Pagamento dos Servidores
Públicos e Militares no âmbito do Estado do Maranhão”, padece de
inconstitucionalidade formal.

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

152/2017, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 152/2017, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 07 de novembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 387 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Decreto Legislativo nº

011/2017, de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Dispõe
sobre a realização de plesbicito para consulta popular sobre a alteração
da Lei Estadual nº 6.133/1994, que Cria o Município de Presidente
Médici e dá outras providências.

A matéria é de natureza legislativa e de competência exclusiva
da Assembleia Legislativa, consoante dispõe o artigo 138, inciso IV, do
Regimento Interno.

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:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/
2017, ora analisado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de novembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 390 /2017

RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de
parecer, o Projeto de Lei nº 275/2017, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que Considera de Utilidade Pública Estadual o
Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes - IEAFC,
com sede e foro no Município de Lago da Pedra, 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 como objetivo fundamental educar e fomentar
ações de orientações e apoio socioeducativo, capacitação profissional,
promoção e apoio à integração do adolescente á vida comunitária,
defesa e articulação de grupos populares e promoção de
desenvolvimento sustentável.

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 275/2017, nos termos do
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 07 de novembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 391/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 283/2017, de autoria do Senhor Deputado
Junior Verde, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Movimento
de Mulheres Vila Dom Luís - MOVILA, com sede e foro no
Município de São Luís, 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 como objetivo trabalhar em benefícios de
pessoas em vulnerabilidade social, pelo progresso da sociedade em
geral, prestar assistência social, programas e projetos, e captação de
recursos financeiros, doações, convênios, assessorias, qualificação e
capacitação profissional.

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 283/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 07 de novembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Eduardo Braide-Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 393/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 041/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel da
Polícia Militar do Maranhão, o Senhor Eurico Alves da Silva Filho.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
Senhor Eurico Alves da Silva Filho, faz jus a Medalha pelo
“reconhecimento, por tanto que contribuiu para a formação dos
profissionais de segurança pública, como também pelo
desenvolvimento de atividades policiais para a preservação da ordem
pública e na formação dos Conselhos Comunitários de Segurança”.

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 041/2017, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim.

 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 041/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 07 de novembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Eduardo Braide-Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
P A R E C E R Nº 395 /2017

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 293/2017, oriundo da
Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional,
que Atualiza a Divisa Intermunicipal de Santa Inês, nos termos da Lei
nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações
Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

Com efeito, nos termos da mencionada Lei Ordinária (Lei nº
10.288, de 22 de julho de 2015), os Memoriais Descritivos atualizados
e os Mapas Municipais, elaborados de acordo com os mesmos, serviram
de base para a elaboração do presente Projeto de Lei, contendo uma
nova configuração por Município.

Cabe diferenciar a situação aqui proposta daquelas referentes
às emancipações, anexações e desmembramentos, regidas, pelo § 4º, do
Art. 18, da Constituição Federal, ainda pendente de regulamentação
pelo Congresso Nacional. No caso em tela, trata-se da correção de
distorções que acabariam criando dificuldades para a implantação de
serviços públicos, os quais são direitos e pressupostos da cidadania e
amplamente garantidos pela Constituição Pátria. Por sua vez, as
anexações, emancipações ou desmembramentos buscam a criação de
novo ente federado ou anexação, a outro, de parte de um território que
pertence a um Município. No caso da correção de limites, a área que
será agregada a outro Município, sempre lhe pertenceu de fato, faltando
apenas à adequação jurídica legal.
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Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela

Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89. Percebe-se claramente, do que foi analisado que a
retificação de divisas de que trata o presente Projeto de Lei não implica
em nenhuma alteração territorial, o que significa que, não se
configurando nenhuma perda de território, não se pode falar de
desmembramento o que excluiria este caso das hipóteses prefiguradas
pelo Art. 18, § 4º, da Lei Fundamental.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar
sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal, podendo adentrar ao ordenamento jurídico.

 Quanto ao mérito, o presente projeto de lei encontra sua
justificativa na crescente demanda aportada, na Comissão de Assuntos
Municipais e Desenvolvimento Regional, de municípios que possuem
problemas nas suas divisas. Os relatos evidenciam que muitos limites
legais entre as cidades destoam daqueles realmente conhecidos pela
comunidade.

A incerteza quanto a real situação das divisas gera insegurança
na população, devido a dúvidas de cunho de registro civil, questões
fundiárias, de domicilio eleitoral, problemas tributários, sem falar da
questão da aplicação de verbas públicas em municípios diversos. Em
virtude dessas considerações, a matéria é meritória.

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

do Projeto de Lei nº 293 /2017, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento
Regional, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 293/2017, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
  SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 07 de novembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 784/2017, de 07 de novembro de 2017, exonerando
JAMAICA LIMA ARAUJO BANDEIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e JORGE SILVA
DA LUZ, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
novembro do ano em curso.

Nº 785/2017, de 07 de novembro de 2017, nomeando JORGE
SILVA DA LUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico

Parlamentar Especial e GILMA BARROS COSTA MARTINS, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano
em curso.

Nº 786/2017, de 07 de novembro de 2017, exonerando
ROBERT RUK PEREIRA DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 787/2017, de 07 de novembro de 2017, nomeando
ANTONIO LUIS MARTINS JUNIOR, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 788/2017, de 07 de novembro de 2017, exonerando
JAMES DE OLIVEIRA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo e JOSIVAN CABRAL SILVA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.

Nº 789/2017, de 07 de novembro de 2017, nomeando
JOSIVAN CABRAL SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo e JAMES DE OLIVEIRA SILVA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em curso.
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