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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/12/2017 – 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 06.12.2017

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL(ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  007/
17, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁBIO MACÊDO,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA A REDAÇÃO DO § 3º DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
EMITIDO PELA COMISSÃO  DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/17
, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA,
SUBSCRITO PELA TERÇA PARTE DA ASSESSMBLÉIA
LEGISLATIVA , QUE PROPÕE  NOVA REDAÇÃO AO ART. 10
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449 , DE 24 DE JUNHO DE
2004, QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA MESA DIRETORA – RELATOR DEPUTADO
RICARDO RIOS.

III – PROJETO  DE LEI EM DISCUSSÃO 1ª SESSÃO –   ART.
249, § 4º DO R.I.

REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 259/2017, (MENSAGEM Nº 084/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A
RECEITA E FIXA DESPESAS DO ESTADO DO MARANHÃO
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. -  COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.  RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM.

IV  – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 954/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, QUE ALTERA
A LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 06 DE NOVEMBRO DE
2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO

MARANHÃO – IPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

5. REQUERIMENTO Nº 955/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 296/2017,
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, DE SUA AUTORIA.

6. REQUERIMENTO Nº 956/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO
HEWERTON CARLOS RODRIGUES PEREIRA,
PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O CARGO DE
SECRETÁRIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E
LAZER, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

7. REQUERIMENTO Nº 957/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS LISTADOS EM ANEXO,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CIDADES.

8. REQUERIMENTO Nº 958/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A
EXCELENTÍSSIMA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COLINAS/
MA, SENHORA VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO,
PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM 11 DE
DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

9. REQUERIMENTO Nº 959/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS/MA, SENHOR
JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO, PELA
PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM 09 DE DEZEMBRO
DO ANO EM CURSO.

10. REQUERIMENTO Nº 960/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A
VEREADORA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA/MA,
SENHORA MARTA PORTO, PELA PASSAGEM DE SEU
ANIVERSÁRIO EM 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

11. REQUERIMENTO Nº 961/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/
MA, SENHOR MERCIEL LIMA DE ARRUDA, PELA PASSAGEM
DE SEU ANIVERSÁRIO EM 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM
CURSO.

12. REQUERIMENTO Nº 962/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A
PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
MARANHÃO/MA, SENHORA MARIA BETHÂNIA OLIVEIRA,
PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM 29 DE
DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.
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13. REQUERIMENTO Nº 963/2017, DE AUTORIA DA

DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A
PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO
GURUPI/MA, SENHORA JOSENE SOUSA DE OLIVEIRA, PELA
PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM 10 DE DEZEMBRO
DO ANO EM CURSO.

14. REQUERIMENTO Nº 964/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA
FILOMENA DO MARANHÃO/MA, SENHOR IDAM TORRES
CHAVES, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM 09 DE
DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

15. REQUERIMENTO Nº 965/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
VEREADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, SENHOR
SILVINO ABREU, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO EM
08 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

16. REQUERIMENTO Nº 969/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS TRÂMITES
REGIMENTAIS ORDINÁRIOS PARA  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 006/2015,
QUE INSTITUI A TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE,
MANUSEIO, ARMAZENAGEM E APROVEITAMENTO DE
RECURSOS MINERÁRIOS E O CADASTRO ESTADUAL DO
CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DE TRANSPORTE, MANUSEIO,
ARMAZENAGEM E APROVEITAMENTO DE RECURSOS
MINERÁRIOS.

17. REQUERIMENTO Nº 972/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 295/2017,
QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS
MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO
TEREM O TRÂNSITO INTEGRADO AO SNT E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE SUA AUTORIA.

V - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

18. REQUERIMENTO Nº 966/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS SUAS FALTAS NAS
SESSÕES DOS DIAS 25 A 27 REFERENTE AO MÊS 06/2017,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

19. REQUERIMENTO Nº 967/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS SUAS FALTAS NAS
SESSÕES DOS DIAS 28 E 29 REFERENTE AO MÊS 08/2017,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

20. REQUERIMENTO Nº 968/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS SUAS FALTAS NAS
SESSÕES DOS DIAS 25 A 27 REFERENTE AO MÊS 09/2017,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

21. REQUERIMENTO Nº 970/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA TRANSCRITA NOS ANAIS DA CASA E
PUBLICADA NO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA A RESOLUÇÃO Nº
238/2000, QUE CRIA O PROJETO MAGISTÉRIO 2001, COMO
INTEGRANTE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE

DOCENTES DO ESTADO DO MARANHÃO, NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 06/12/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 032/17, de autoria do Senhor Deputado Bira

do Pindaré, que envia Moção de Aplausos a vários cidadãos rendendo
homenagem pelo papel que desempenham junto à comunidade, em um
conjunto de ações no estudo, pesquisa, publicação e divulgação do
movimento da Balaiada ocorrido em nosso Estado.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 334/17, de autoria do Senhor

Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a
Fundação Educativa Nova Aliança.

2. PROJETO DE LEI Nº 335/17, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Cidadãos e Cidadãs Solidários – VAMOS!

3. PROJETO DE LEI Nº 336/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Atos”.

4. PROJETO DE LEI Nº 337/17, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Peniel”.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/17,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a
Medalha “Manoel Backman” ao Senhor Itaércio Paulino da Silva.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/17,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Charles Frederick Maia Fernandes.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/17, de
autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que autoriza a Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa a constituir Comissão Especial
para cumprimento da Resolução Legislativa Nº 806/2016.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/17,

de autoria do do Senhor Deputado Roberto Costa, que altera
dispositivos do Regimento Interno e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/17,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Marcelo Carvalho
Silva, Desembergador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 05/12/17.

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

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

Levi Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.

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

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 – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê texto bíblico e ata) - 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 – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

 O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052 / 17

Concede a Medalha “Manoel Bequimão” ao
Senhor Clélio Silveira Filho

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Senhor CLÉLIO SILVEIRA FILHO.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Plenário
Deputado Nagib Haickel, em 05 de dezembro de 2017. - Sousa Neto -
Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 032 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o
Plenário desta Casa, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO à Sra.
Maria Raymunda Araújo, Pesquisadora, Drª Honoris Causa; ao Prof.
Dr. Matias Rohrig Assunção, Professor da Universidade ESSEX -
Inglaterra; ao Prof. Jânio Rocha, Coordenador do Fórum da Balaiada;
ao Sr. José Ribamar de Sousa Almeida, pesquisador; à Sra. Elizete
Santos Abreu, pesquisadora; à Sra Sandra Regina rodrigues dos Santos,
pesquisadora; à Sra Antônia Miramar Alves Silva do Instituto Histórico
e Geográfico do Maranhão;  à Sra Elizabeth Sousa Abrantes,
pesquisadora; à Sra Viviane de Oliveira Barbosa, pesquisadora; ao Sr.
Antônio Evaldo Almeida Barros, pesquisador; à Sra Jordania Maria
Pessoa, pesquisadora; ao Sr. Reinaldo Barroso Junior, pesquisador; ao
Sr.Baltazar de Carvalho Melo, do Museu Rural Recanto dos Balaios
em Nina Rodrigues; à Sra. Iara Quaresma do Vale Rodrigues, ao Srs.
Juarez Alves Lima e José Ronald Boueres Damasceno, fundadores do
Movimento Novos Balaios; Prof. Maria Bertolina Costa, pesquisadora
e historiadora; Iramir Alves Araújo, Roteirista de quadrinhos,
publicitário, artista gráfico e historiador, autor da Revista: Balaiada a

Guerra do Maranhão; ao Srs. Alberto de Jesus Nascimento Nicácio e
Ronilson Freire Martins, desenhistas, autores da Revista: Balaiada a
Guerra do Maranhão; Prof. Mauro Bastos Pereira Rego, Professor,
Pesquisador, Membro da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras
e Artes; à Prof. Conceição Azevedo; à Prof. Jucey Santos de Santana,
Escritora, Pesquisadora, Membro da Academia Itapecuruense de
Ciências, Letras e Artes; à Anacleta Pires da Silva, Liderança
Quilombola do Quilombo de Santa Rosa dos Pretos em Itapecuru
Mirim, representando os quilombos da região da Balaiada; ao Sr. Miguel
Lauand Fonseca, Prefeito de Itapecuru; ao Sr. Raimundo Ivaldo do
Nascimento Silva, Prefeito de Mata Roma; Sr. Wilson da Silva Souza,
Secretário de Cultura e Turismo de Urbano Santos; Sr. Benedito de
Jesus Nascimento Neto, Promotor de Justiça; Sra. Vanderly de Sousa
do Nascimento Monteles, Prefeita de Anapurus; Sr. José Farias de
Castro, Prefeito de Brejo; Sra. Irlahi Linhares Moraes, Prefeita de
Rosário; Sr. Herlon Costa Lima, Prefeito de Belágua; Sr. José Carlos de
Oliveira Barros, Prefeito de Vargem Grande; Sr. Raimundo Aguiar
Rodrigues Neto, Prefeito de Nina Rodrigues; Sra. Iracema Cristina
Vale Lima, Prefeita de Urbano Santos; Sra. Maria Dolores Farias
Menezes, Vereadora de Nina Rodrigues; Srs. José Carlos de Araújo
Vieira Júnior, Enes de Aguiar Lopes e Sra. Edna Teixeira Martins,
Vereadores de Itapecuru-Mirim; Sr. Paulo Sérgio Santos de Carvalho,
Presidente da Câmara de Vereadores  de Brejo; Sr. Paulo José de Araújo
Costa, Presidente da Câmara de Vereadores de Urbano Santos; Sra.
Conceição de Maria Braga Costa Cruz, Presidente da Câmara de
Vereadores de Nina Rodrigues; Sr. Germano de Oliveira Barros,
Presidente da Câmara de Vereadores de Vargem Grande; bem como ao
Fórum da Balaiada, na pessoa do Sr. Jânio Rocha; ao Consórcio Balaiada,
na pessoa da Sra. Iracema Cristina  Vale Lima; ao Parlatório Balaiada,
na pessoa da Vereadora Irenildes Portela Teles;  ao Movimento Novos
Balaios, na pessoa do Sr. José Ronald Boueres Damasceno; à Academia
Caxiense de Letras, na pessoa de seu presidente Raimundo Nonato
Medeiros; à Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, na
pessoa de seu presidente Jucey Santos de Santana; ao Memorial da
Balaiada de Caxias, na pessoa de sua diretora Mercilene Barbosa Torres;
ao Instituto Simplício Oliveira, na pessoa do Sr. Raimundo Nonato
Barroso de Oliveira; ao Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, na
pessoa do Desembargador Arthur Almada Lima Filho e ao SEBRAE,
na pessoa de seu diretor superintendente João Batista Martins,  A
todos por sua colaboração ou participação na preservação da memória
da Balaiada.

A estes nobres cidadãos, esta Casa Legislativa rende
homenagem, pelo papel que desempenham junto à comunidade, em
um conjunto de ações no estudo, pesquisa, publicação e divulgação do
movimento da Balaiada ocorrido em nosso estado.

Nesta seara, tendo como marco o dia 13 de dezembro, já por
esta Casa reconhecido como Dia Estadual da Balaiada, nada mais
acertado que honrar estes que promoveram e promovem no dia a dia
um mais profundo conhecimento e fomento do movimento balaio.

Assevera-se, portanto, a relevância deste tão importante
movimento popular maranhense que, ocorrido no século XIX, mobilizou
grande parte da população em uma luta do povo contra as injustiças
praticadas por elites políticas, frente às desigualdades sociais que
assolavam o Estado época.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de dezembro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 033 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
Carlos Alessandro de Assis, superintendente estadual de Repressão
e Combate ao Narcotráfico, nos seguintes termos: “A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com os
maranhenses e toda classe de delegados e policiais civis,
parabenizando o Senhor Carlos Alessandro de Assis pelo
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excelente trabalho prestado ao Estado do Maranhão, no combate
ao tráfico de drogas e entorpecentes”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 034 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
Sebastião Albuquerque Uchoa Neto, nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se
com os maranhenses e toda classe de delegados e policiais civis,
parabenizando o Senhor Sebastião Albuquerque Uchoa Neto pelo
excelente trabalho que tem prestado ao Estado do Maranhão, no
combate à criminalidade e a violência”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 035 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Coronel da Polícia Militar do
Maranhão, João MACHADO da Silva, nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se
com os maranhenses e todos os policiais militares, parabenizando
o Senhor João MACHADO da Silva, Coronel QOPMMA, pelo
excelente trabalho prestados no Maranhão, em combate à
criminalidade e a violência.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
dezembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 036 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
Marcos Affonso Júnior, titular do Departamento de Proteção à Pessoa
da Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, nos
seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula-se com os maranhenses e toda classe de delegados e
policiais civis, parabenizando o Senhor Marcos Affonso Júnior
pelo excelente trabalho prestado ao Estado do Maranhão, na
proteção à vida e ao cidadão”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 037 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Major da Polícia Militar do Maranhão,
Carlos MARCELO José Macedo de Carvalho, comandante do 6º
Batalhão da PMMA, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão congratula-se com os maranhenses e
todos os policiais militares, parabenizando o Senhor Carlos
MARCELO José Macedo de Carvalho, Major QOPMMA, pelo
excelente trabalho prestados na cidade de São Luís (MA), no
combate à criminalidade e a violência na região da Cidade
Operária e bairros adjacentes”.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 038 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
Thiago Bardall, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão congratula-se com os maranhenses e
toda classe de delegados e policiais civis, parabenizando o Senhor
Sebastião Albuquerque Uchoa Neto pelo excelente trabalho
prestado ao Estado do Maranhão, no combate à criminalidade e a
violência”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 039 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
Walter Wanderley, titular da Delegacia do Anjo da Guarda, nos
seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
congratula-se com as famílias ludovicenses e toda classe de
delegados e policiais civis, parabenizando o Senhor Walter
Wanderley pelo excelente trabalho prestado à cidade de São Luís,
no combate à criminalidade e a violência na região do Anjo da
Guarda e bairros adjacentes”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 954 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei
Complementar nº 019/2017, que Altera a Lei Complementar nº 197, de
06 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV e dá
outras providências, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de dezembro de 2017. -
MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 955 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
296/2017, 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, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de dezembro de 2017. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 956 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo HEWERTON
CARLOS RODRIGUES PEREIRA, parabenizando-o por assumir o
cargo de Secretário na Secretária de Estado do Esporte e Lazer, no dia
16 de outubro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de dezembro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 957 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Munícipios abaixo especificados, parabenizando-os
pela passagem do aniversário de fundação de suas respectivas cidades.

MUNICÍPIOS  DATAS
Santa Rita 02/12/17
Buriti 06/12/17
Dom Pedro 09/12/17
Pirapemas 11/12/17
Alcântara 22/12/17
Montes Altos 22/12/17
Timon 22/12/17
Joselândia 26/12/17
Luís Domingues 26/12/17
São Mateus 26/12/17
Matões                                                                         30/12/17
Presidente Juscelino                                                     30/12/17
Santo Antônio dos Lopes                                            30/12/17
São Luís Gonzaga                                                        30/12/17
Carutapera                                                                   31/12/17
Gonçalves Dias                                                            31/12/17

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de dezembro de 2017.
- Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 958 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações à Excelentíssima Senhora
Prefeita do Município de Colinas/MA, Senhora Valmira Miranda da
Silva Barroso, pela passagem de seu aniversário em 11 de dezembro do
ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 959 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao vice prefeito do Município
de Colinas/MA, Senhor João Haroldo Saraiva Gomes Barroso, pela
passagem de seu aniversário em 09 de dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 960 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações à vereadora do Município de
Passagem Franca/MA, Senhora Marta Porto, pela passagem de seu
aniversário em 03 de dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 961 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do Município de Grajaú /MA, Senhor Mercial Lima de Arruda,
pela passagem de seu aniversário em 14 de dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 962 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
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encaminhados votos de congratulações à Primeira-Dama do Município
de Alto Alegre do Maranhão/MA, Senhora Maria Bethânia Oliveira,
pela passagem de seu aniversário em 29 de dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 963 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações à Primeira-Dama do Município
de Boa Vista do Gurupi /MA, Senhora Josene Sousa de Oliveira, pela
passagem de seu aniversário em 10 de dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 964 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do Município de Santa Filomena do Maranhão/MA, Senhor
Idam Torres Chaves, pela passagem de seu aniversário em 09 de
dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 965 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao vereador do Município de
São Luís/MA, Senhor Silvino Abreu, pela passagem de seu aniversário
em 08 de dezembro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 966 / 17

Senhor Presidente:

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões dos dias
25 a  27  referente ao mês 06/2017, conforme atestado médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 05 de dezembro de 2017. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO N.º 967 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões dos dias
28 e 29 referente ao mês  08/2017, conforme atestado médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 05 de dezembro de 2017. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO N.º 968 / 17

Senhor Presidente:

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões dos dias
25, a  27  referente  ao mês  09/2017, conforme atestado médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em de 05 de dezembro de 2017. - RICARDO RIOS -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

REQUERIMENTO Nº 971 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo AMERICO
BOTELHO LOBATO NETO, parabenizando-o por assumir o cargo
de Secretário Adjunto na Secretária de Estado do Esporte e Lazer, no
dia 27 de novembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de dezembro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.12.17
EM: 05.12.17

INDICAÇÃO Nº 1362 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determinem aos setor
competentes que promovam a inclusão no Programa Mais Asfalto da
Travessia do Fio, sendo promovido serviço de drenagem profundada
na área a fim de garantir a plena infraestrutura na região localizada no
Bairro Primavera, polo Coroadinho, em São Luís.

A presente indicação busca socorrer os cidadãos que transitam
pela área, estes vem sofrendo diariamente pela situação precária em
que se encontra Travessia do Fio, via de grande fluxo de veículos e
pessoas. De tal maneira, frente as dificuldades apresentadas pela
população e com vistas a que se possa possibilitar uma plena mobilidade
aos que tem sua mobilidade dificultada pelo atual estado de conservação
da via, julga-se de elevada importância a presente indicação no intuito
de que se possa vir atender os anseios da população local.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
novembro de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1363 / 17

Senhor Presidente,

  Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Estado
do Desenvolvimento social, DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
solicitando que adote providências urgentes no sentido de Implantar
um Sistema de Abastecimento de Água com 1000 (mil), metros
de rede de Distribuição, no Povoado Vila Canaã no Município de
Zé doca, Através do programa Água para todos, pois a comunidade
é composta por 42 (quarenta e duas família), tem uma escola municipal
que atende mais de 60 (sessenta  alunos), tem dia que as aulas chegam
a ser suspensas por falta de água, mesmo sendo abastecida por uma
carroça com galões de água retirada de poços cacimbão, tem uma Igreja
católica dedicada a Santa Luzia e uma população de mais de (250)
duzentos e cinquenta habitantes.

Como sabemos água é vida e saúde, e o governo do estado
através do programa água para todos tem atendido várias comunidades
e municípios maranhenses, que á anos sofriam com a falta deste precioso
líquido, como é o caso da vila Canaã no município de Zé doca. Por isto
estamos pedindo que o governador Flávio Dino e o secretário Neto
Evangelista tenham sensibilidade para atender este pedido.

Com a implantação do referido sistema de abastecimento de
água estaremos contribuindo com a saúde e saneamento básico,
melhorando assim a qualidade de vida de todos!

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 04 de dezembro de 2017. - Toca
Serra - Deputado Estadual PTC

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Expediente lido. À publicação.
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III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos! Excelentíssimo Senhor Presidente
em exercício Deputado Othelino Neto, em nome de quem eu quero
cumprimentar todos os parlamentares desta Sessão, extensivo também
à imprensa, à galeria, a todos que acompanham em todo o Estado, mas
antes de iniciar o nosso pronunciamento, eu quero fazer aqui referência
à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: Buscai ao Senhor o
quanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o
seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao
Senhor que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus porque
grandioso é em perdoar. Profeta Isaías 55:6-7. Com esta mensagem
bíblica, nós iniciamos o nosso pronunciamento destacando, Senhor
Presidente, primeiro, a nossa agenda em Brasília, tivemos a
oportunidade de ter uma agenda extensa, em Brasília, primeiro
acompanhamos uma importante audiência dos prefeitos do Estado do
Maranhão, 14 prefeitos junto com o Deputado Cleber Verde, estivemos
na Presidência da República, na Assessoria Jurídica da Presidência da
República, acompanhando os prefeitos de vários municípios
maranhenses, mas destacar aqui a Prefeita Carla Batista, que hoje é a
Presidenta do Consórcio Intermunicipal Multimodal, que é o CIM, e,
na oportunidade, acompanhada de 13 outros prefeitos, municípios
que são cortados pela Estrada de Ferro Carajás. Porque nós sabemos
que as estradas, as vias férreas que cortam os municípios quando
passa o trem carregado de minério só o que ele deixa é o pó do minério,
os problemas com a mortandade de animais, vítimas humanas. Já
tivemos vítimas ao longo desse trajeto que passa o trilho, que passa a
ferrovia e só deixa os problemas. E o que fosse buscar lá foi a
compensação. A compensação do CFEM recentemente foi aprovada
pela Medida Provisória n.º 789, que visa justamente à distribuição de
recursos para os municípios que também são atingidos pela estrada de
ferro. Nós tivemos essa agenda acompanhando o Deputado Cleber
Verde, a convite dos prefeitos, e defendendo a importância de podermos
compartilhar esses recursos, que só ficam nas regiões produtoras. Nas
regiões onde passam e deixam os problemas não fica nada, não fica a
compensação. Por isso que foi justa, foi legítima essa representação
dos municípios ali elencados, como destaquei: o município Vila Nova
dos Martírios, nós tivemos São Francisco do Brejão, com o prefeito
Adão Carneiro, Dídima, de Vitória do Mearim; Negão, de Miranda;
Henrique Salgado, de Pindaré; Fernando, de Bom Jesus da Selva; Zé
Alves, de Igarapé do Meio; Djalma, de Arari; Pelezinho, de São Pedro
de Águas Branca; Miguel Lauande, de Itapecuru; Vilde, de Tufilândia;
Zé Gomes, de Buriticupu; Maria Vianey, de Santa Inês; Sidney, de
Anajatuba. São 14 prefeitos presentes defendendo melhorias para seus
municípios, defendendo, assim, melhorias para o Estado do Maranhão.
Então, na oportunidade, ficou acertado que nós teríamos a Medida
Provisória a ser cumprida na sua integra sem nenhum tipo de censura,
corte e emendas que viesse a prejudicar essa compensação. Então vai
ser um grande ganho para o Maranhão. Vai ser um avanço no que se
refere ao fortalecimento do IDH do Estado, porque serão recursos que
serão direcionados para o município e que vão fortalecer, claro, as
instituições sociais do Estado do Maranhão. Mas destacar também,
Senhor Presidente, que na oportunidade em que estivemos em Brasília,
nós participamos do protocolo da Lei n.º 9223/2017. É uma lei que
visa hoje à confirmação do que nós já fizemos no Estado do Maranhão,
que foi legitimar o transporte alternativo. Essa lei, que é de autoria do
Deputado Zé Carlos da Caixa, ela visa à consolidação no que se refere
à questão jurídica, de fato e de direito, regulamentando o transporte
alternativo no Brasil. Tivemos a oportunidade de participar dessa
importante iniciativa, acompanhado, inclusive, não só do Deputado
Zé Carlos da Caixa, como também do Deputado Waldir Maranhão, na
oportunidade, com o representante do alternativo, que ali estava
figurando pela condição realmente de operador do sistema, que foi o
Neife. Representou ali todos os operadores de transporte alternativo

do país. Então eu acredito na aprovação dessa lei. Defendemos essa
iniciativa no Maranhão. Já aprovamos nesta Casa, inclusive, as questões
conceituais. Estamos avançando no requisito da legalidade realmente
dessa iniciativa. Inclusive a própria MOB já tem algumas portarias
nesse sentido. E eu acredito no fortalecimento, no avanço para o
transporte alternativo, que é importante para a mobilidade urbana e
também para a economia de todos os Estados. No Maranhão não é
diferente. O Maranhão tem aqueles que fazem no dia a dia o transporte
alternativo e tem realmente não só na vocação do trabalho, mas tem
contribuído para o fortalecimento do Estado. E, claro, não só essa
iniciativa no ato do protocolo. Eu solicitei aos Deputados Federais
Waldir Maranhão e o Deputado também Zé Carlos da Caixa. Mas
também falei com o Deputado Cleber Verde, no seu gabinete, que
pudessem defender uma proposta, que é poder diminuir o IPI, o imposto
para as vans, os micro-ônibus, para que nós possamos, assim, renovar
a frota deste país, dar melhores condições aos operadores, mas também
dar conforto aos usuários desse sistema de transporte. Senhor
Presidente, só para concluir, eu queria destacar uma importante agenda
que nós tivemos com o Ministro Sarney Filho. Eu tive a honra de
poder ser recebido pelo Ministro. Dialogamos longamente sobre
problemas ambientais no Estado, no país, claro, mas, de forma muito
especial, no Maranhão. Falou, inclusive, da questão das queimadas,
que é uma constante no Estado, principalmente em certo período do
ano, destacando a necessidade de investimentos nas questões ambientais
para o combate, por exemplo, a essas problemáticas que vão desde as
queimadas aos desmatamentos. Nós temos uma preocupação com o
meio ambiente nesta Casa. V. Exas. sabem que nós também já temos
várias iniciativas em defesa do meio ambiente. E essa agenda para nós
foi muito importante sermos recebidos pela autoridade máxima, hoje,
que representa o meio ambiente neste país, que é o Deputado Federal
Sarney Filho. E na oportunidade nos colocou a viabilidade de direcionar
recursos para a preservação das nossas nascentes, para projetos ligados
ao meio ambiente, para fortalecer as questões ambientais do nosso
Estado. Então, nesse sentido, destaco e agradeço ao Ministro pela sua
acolhida e por sua receptividade e também por colocar o seu olhar para
o fortalecimento desse Estado não só a questão social. Porque com a
questão dos recursos que vão ser direcionados para o meio ambiente,
nós vamos ter também o apoio às comunidades tradicionais, Senhor
Presidente, de pescadores e agricultores familiares para justamente
levar capacitação para que eles não façam as queimadas, para que eles
façam o manejo do solo de forma adequada e, assim, possamos gerar
desenvolvimento sustentável. Então, essas foram as discussões que
nós tivemos com o nosso ministro e esperamos realmente, em breve, já
ter os reflexos dessa audiência com os recursos investidos, com a
sociedade maranhense tendo realmente a oportunidade de receber
benefícios sociais. Nós temos outros destaques de outras agendas,
mas, considerando o tempo, já agradeço a oportunidade. Vou usar o
momento também do nosso bloco para poder continuar aquela agenda
que foi extensa em Brasília, mas que foi sempre em defesa do povo do
Maranhão, sempre buscando projetos e, claro, o fortalecimento do
nosso Estado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
presidente, pela ordem. Deputado Bira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (Questão de
Ordem) - Senhor presidente, eu queria no momento próprio que V. Ex.ª
autorizasse um minuto de silêncio em razão do falecimento de um
grande militante e dirigente do partido que V. Ex.ª integra inclusive, o
PCdoB, e uma pessoa que tem uma história muito larga de militância
aqui em São Luís do Maranhão, principalmente na região do Bairro de
Fátima, um líder popular, um líder sindical, uma pessoa que merece
realmente a nossa reverência. Como isso comoveu muito o meio político,
eu gostaria de solicitar à Mesa que autorizasse, em um momento próprio,
um minuto de silêncio em homenagem ao grande companheiro, militante
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e camarada Haroldão que faleceu na noite de ontem e que está sendo
velado neste momento lá no Bairro de Fátima. Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito a todos que fiquemos em posição de
respeito para fazer um Minuto de Silêncio em razão do falecimento do
presidente municipal do PCdoB, Haroldão. Deputada Graça Paz, por
cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados que compõem a
Mesa, colegas parlamentares, senhores da imprensa, galeria, obrigada
por acompanharem o nosso trabalho, internautas, funcionários desta
Casa. Finalmente, depois de passado quase um ano, a vontade do povo
de Dom Pedro, deputado Othelino, foi satisfeito. Dom Pedro que
nessa última eleição para prefeito escolheu o Alexandre Costa como
representante daquele povo, como gestor daquele município, mas
depois de tudo que aconteceu, finalmente, a Justiça reconheceu que a
vontade do povo é soberana. Eu, infelizmente, não pude comparecer à
posse, mas estava lá o meu filho, Guilherme Paz, que, além de se
representar muito bem como um dos que contribuíram para essa vitória,
toda nossa família nos reunimos para que o Alexandre Costa pudesse
ser realmente o prefeito, fazendo assim a vontade do povo daquele
município. Estavam lá também o Deputado Edilázio, que fez uso da
palavra, assim como o Guilherme Paz, estava lá também o Deputado
Adriano Sarney e estava também o suplente de Senador Edinho Lobão,
e várias autoridades e a alegria daquele povo foi imensa porque eles já
estavam preocupados com o tempo passando e a vontade deles estava
ficando para trás. Mas eu quero aqui, senhores deputados, senhoras
deputadas, pedir a Deus que o Alexandre Costa possa fazer uma boa
administração, possa ter o apoio do Governo Estadual, do Governo
Federal, que tem obrigação de fazer pelo Maranhão, por todos os
municípios, aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo merece e que
o povo espera de um governante que tem os recursos do povo para
fazer esses benefícios. Foi muito fácil a chegada do Alexandre Costa à
prefeitura, o seu irmão, o Ribamar Filho, já foi prefeito acho que, por
três ou quatro mandatos, é a maior liderança, até hoje, naquele município,
é uma família respeitada que ninguém tem nada o quê dizer contra eles
como gestor do município, falando do Ribamar Filho e nem do atual
prefeito Alexandre Costa. Então eu quero desejar muito sucesso. Falei
com ele ontem, desejando muito sucesso, sabendo que ele vai encontrar
muita dificuldade. Mas dizendo que conte comigo, conte com a minha
família, conte com aqueles que realmente querem o bem de Dom Pedro.
Ele precisa de ajuda. A situação do País não é fácil. A gente sabe disso.
Mas com a união de todos aqueles que têm a obrigação com o povo do
nosso Estado, eu tenho certeza que ele fará um bom mandato. E é isso
que ele quer e é isso que o povo espera.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Deputado Toca Serra, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente em Exercício Deputado Othelino
Neto, demais Membros da Mesa. Bom dia, senhores deputados e
senhoras deputadas, bom dia galeria e especial meu nobre ex-vereador
e colega Jucinaldo Meireles, da cidade de Pedro do Rosário, presidente
municipal do PSB, e bom dia à imprensa de forma geral. Senhor
presidente, subo a esta tribuna para falar do 15º Encontro do PTC,
Partido Trabalhista Cristão, um grande evento, no Hotel Abbeville, de
um partido que vem crescendo no estado do Maranhão com vários
vereadores e vice-prefeitos e se fortalecendo para as eleições do ano de
2018. O evento do partido contou com a presença do governador do
Estado do Maranhão, Flávio Dino. Foi lançada a pré-candidatura ao
Senado do pré-candidato Weverton Rocha, do PDT. Também contamos
com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que
esteve presente naquele grande evento recebeu várias lideranças
políticas, como a vice-governadora do estado do Paraíba, nossa amiga
Lígia Feliciano, e do seu esposo, o deputado federal Damião Feliciano

que estiveram presentes naquele evento abrilhantando aquele grande
encontro do PTC no dia 1º de dezembro. Também tivemos a presença
do nosso presidente desta Casa em exercício, deputado Othelino Neto,
com seu belo discurso emocionando todos os filiados e simpatizantes
do PTC. Quero agradecer a V. Ex.ª do fundo do meu coração por ter
comparecido nesse grande evento que ali aconteceu do PTC. E ali o
PTC, filiando-se ao partido os novos filiados, como Costa Ferreira,
Telma Pinheiro, Delegado Valter Vanderlei, meu amigo Canindé Barros
e secretário deste município, César Cutrim, Israel Ferreira e Batista
Matos. E logo aí vão vir vários colegas para este grande partido para
podermos fortalecer cada vez mais esse grande partido. Partido esse
que já foi comandado pelo Prefeito desta capital, Edivaldo Holanda
Júnior, que também esteve presente nesse grande evento. Prefeito esse
que já foi vereador da capital. Foi eleito e reeleito pelo PTC. Reeleito
agora pelo PDT, e ali esteve presente. E eu tenho certeza que o coração
dele é do Partido Trabalhista Cristão, mas hoje comanda este município
pelo PDT. Um prefeito jovem, que vem desenvolvendo o seu trabalho,
apesar da crise que aí vive o país. No geral, os prefeitos vêm sofrendo,
mas esse jovem prefeito vem se destacando na política com o seu
carisma e com sua responsabilidade e com sua ética. E com o seu pai,
Deputado Edivaldo Holanda, Presidente Estadual, do PTC, que esteve
ali comandando este grande evento. E o qual eu tenho o privilégio aqui
de estar representando por esta passagem de mais quatro meses, que
vai até fevereiro. E eu tenho essa grande responsabilidade para estar
aqui ocupando esta tribuna deste grande deputado, desse grande orador,
que é o Deputado Edivaldo Holanda. E como disse o Deputado
Othelino: “Um dia chegarei nesta tribuna da mesma forma que o
Deputado Edivaldo Holanda”. É um grande deputado. Um deputado
que contribuiu e contribui muito com nosso Estado. De já, Senhor
Presidente, muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente Othelino
Neto, eu recebi um telefonema em que a pessoa que trabalhou para o
Governo do Estado, em 1998, me dizia que a Uemanet, antiga NEAD,
recebeu um prêmio de melhor universidade por curso à distância do
Brasil, e que a professora Ilka Serra, passara a ser presidente do Fórum
Nacional e das Coordenadoras das Universidades Abertas do Brasil. E
eu, presidente, passo a ter razões múltiplas, do meu orgulho, porque
foi uma revolução ad referendum nossa que criou o Projeto Magistério
2001, na modalidade virtual. E aqui um dos artigos dessa Resolução,
diz assim: considerando estabelecido na lei 9.394/1996, em seu Art. 62
que estabelece a formação mínima de docentes para atuar na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, no nível
médio e na modalidade normal. E diz mais: “Passa a ser também oferecida
pela Universidade Estadual do Maranhão, na universidade à distância”.
Essa minha Resolução 238/2000, que eu vou pedir a Vossa Excelência
que anexe nos Anais desta Casa e que seja publicada amanhã no Diário
Oficial, data do dia 04 de agosto de 2000 e retroage a julho de 1998,
portanto, esse reconhecimento em nível nacional por cérebros
qualificados me dá o direito de subir a esta tribuna para reconhecer um
trabalho que lá atrás eu fiz quando criei a Universidade Virtual dentro
da Universidade Estadual do Maranhão. E digo a Vossas Excelências
que, nesse pequeno espaço de tempo, de 1998 a 2017, tive a felicidade
de ver formadas 50 mil pessoas. Eu vou repetir: 50 mil pessoas à
distância pela Uemanet. Hoje quem faz a gestão é uma doutora, pois
nunca fiz pacto com a ignorância, mas fiz com a meritocracia. Desde o
primeiro dia que minhas mãos assinaram a portaria, botei para um
doutor poder administrar a Uemanet. Talvez aí tenha sido a razão
maior e mor dessa evolução. Dessas 50 mil pessoas, o primeiro curso
a ser reconhecido pela Capes foi o curso de Administração Pública,
deputado Vinícius Louro, foram seis mil pessoas formadas em
administração, que não nem sei onde estariam, nos mais diferentes
rincões desse meu estado. Para completar os 50 mil, formou Pedagogia,
Filosofia, Formação Pedagógica e Ciências da Religião. Muitos pastores,
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hoje, foram frutos desse meu trabalho. Tive também em nível de
bacharelado. E vocês sabem o que é licenciatura e o que é bacharelado,
um para ensinar e, supostamente, o outro para pesquisar. Tivemos
ainda administração pública. Em nível de tecnólogo, gestão comercial,
segurança do trabalho e técnico em alimentação. Posso dizer a vocês
que é, sem sombra de dúvida, a razão maior. Se vocês observarem o
caput dessa resolução ali diz que as primeiras qualificações que nós
fizemos, foi para o ensino infantil. A maior parte àquela época que
beirava os 100% dos professores de educação infantil não tinham
sequer o normal no meu Estado, não tinham o normal no meu Estado.
Aqui em Alcântara, por exemplo, o Deputado Bira, que é votado lá
pode ser testemunho vivo disso. Foram 300 quilombolas que não
tinham ensino médio. Colocamos dentro do ensino médio. Depois
colocamos eles habilitados paro o terceiro ano e fizeram o terceiro
grau, bem aqui. Isso é o que eu chamo de inclusão social pelo
conhecimento. Essa frasezinha faz parte de um livro que eu escrevi.
Meritocracia não é meu ato, isso não é um ato meritocrático.
Meritocracia é quando você ingressa pelo talento e pela criatividade.
Confunde-se às vezes isso. As pessoas que passaram no vestibular
esses estão na meritocracia. Os que passaram depois nos concursos
públicos, o fruto disso é na meritocracia. E vocês sabem por que nós
habilitamos àquela época aquelas pessoas? Porque LDB deixava bem
claro: Ninguém mais ensina o segundo grau e o ensino médio que não
tenha ensino superior. O Maranhão tinha apenas 19 pessoas com o
terceiro grau. E foi fruto desse trabalho gigantesco que hoje rendeu um
prêmio a Universidade Estadual do Maranhão. Foi fruto lá atrás das
minhas peregrinações à Brasília, da minha força gigantesca em relação
a isso. E foram todos, todas as cidades do Maranhão, Imperatriz,
Balsas Codó, Caxias, Açailândia, Santa Rita, Rosário, Itapecuru todas
receberam isso. Não vamos confundir meritocracia com fazer ou deixar
de fazer, mas com o gesto de ingressar pelo talento e pela capacidade
técnica, pela disputa racional da coisa. Isso é que é meritocracia, e eu
sou orgulhoso de habilitá-los a disputar pela meritocracia. Deputado
Othelino, são 50 mil pessoas com o terceiro grau fruto desse trabalho.
Eu vou fazer com que os anais desta Casa registrem a revolução assinada
por nós, para ser publicado amanhã, para não deixar dúvida desse
trabalho. Por isso é que eu faço, alguns criticam e eu faço para ser
criticado. Paulo disse isso de Jesus, que o açoitem, mas pela obra que
ele deixou, jamais pela inação, ou o que ele deixou de fazer. Muito
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados. Senhor Presidente, eu tenho em minhas mãos o projeto de
Lei de autoria do Poder Executivo n.º 331/2017, que pede a esta Casa
autorização para celebrar termos aditivos aos contratos firmados com
a União, com o Governo Federal. Aqui estabelece na mensagem
encaminhada pelo Exmo. Senhor Governador que quer aumentar o
prazo de alguns contratos que são pagos pelo governo do Estado de
240 para até 360 meses, assim como também pediu novo período de
carência. A pergunta que fica, senhor presidente, é: quais são os contratos
que o governo do Estado quer renegociar? Outro dia esta Casa aprovou,
eu acho que há menos de um mês, uma autorização para que o Poder
Executivo possa renegociar os contratos do BNDES, contou inclusive
com o meu voto favorável após as informações prestadas pela Secretaria
de Planejamento, mas vem esse novo pedido de autorização, senhores
deputados e senhoras deputadas, tão somente dizendo: “Fica o Poder
Executivo autorizado a celebrar os termos aditivos aos contratos
firmados com a União relacionados com: Inciso 1º - Prazo adicional de
que trata o Artigo 1º da Lei Complementar Federal 156/2016, redução
extraordinária da prestação mensal de dívidas, modificação no programa
de reestruturação e de ajuste fiscal, modificação no programa de
reestruturação de ajuste fiscal de que tratam os Artigos 8º e 9º da Lei
Complementar Federal 148”. Ora, senhores e senhoras, o mínimo que
o governo do Estado deveria fazer era informar esta Casa, já que quer

autorização legislativa para celebrar esses aditivos, sobre quais são os
contratos que ele quer ver renegociado, afinal de contas, para que
serviu aquela autorização que a Assembleia deu outro dia? Fica aqui,
portanto, senhor presidente, um pedido a qualquer deputado da base
do governo, a qualquer secretário do governo para que expliquem aos
parlamentares desta Casa quais são os contratos que o governo do
Estado quer celebrar termo aditivo. Não sendo assim, fica impossível,
senhores deputados e senhoras deputadas, a análise e o julgamento do
mérito desse pedido de autorização para celebração de aditivos.
Portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, logo o governo
que gosta de se dizer que é o governo da transparência, o governo que
presta todas as informações necessárias, enfim, espero que o governador
encaminhe uma nova mensagem a esta Casa para que possa realmente
dizer quais são os contratos que quer ver renegociados e quais são as
condições de renegociação desses contratos, para que a gente possa
efetivamente apreciar e votar enquanto fiscais dos atos do Poder
Executivo, que é o papel fundamental da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, senhores deputados e senhoras deputadas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Marco Aurélio,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, eu venho nesta
oportunidade, com muita tristeza, lamentar o falecimento do nosso
líder, presidente do Diretório Municipal do PCdoB aqui de São Luís,
o Haroldão. Haroldão faleceu ontem à noite, vítima de uma parada
cardíaca. Há pouco, fizemos um minuto de silêncio, mas eu faço questão
de falar um pouco da trajetória e do significado da sua vida, da sua
militância, da sua dedicação ao fortalecimento do partido PCdoB, mas
também para além do partido, a sua vivência social. Eu não conhecia o
Haroldão tão bem quanto muitos membros do nosso partido que vivem
aqui em São Luís e que conviveram com ele por muitos anos. Eu o
conheci há poucos anos, mas nesses poucos anos a impressão foi de
uma pessoa verdadeira, dedicada, humana de verdade, humilde, uma
pessoa que defendia o que acreditava e que vivia o que pregava. Com
apenas 60 anos de idade, o Haroldão cumpriu sua missão e ontem a
notícia do seu falecimento surpreendeu a todos. A morte é sempre
sorrateira. Esse desaparecimento físico do Haroldão de uma maneira
que jamais alguém imaginou, sobretudo, porque ele sempre, com muita
vitalidade, com participação intensa em tudo que fazia, com apenas 60
anos de idade, ainda ontem à noite nós fomos a sua residência logo nos
primeiros minutos do seu falecimento e vi ali o apelo, a comoção de
vizinhos, de amigos, de membros do nosso partido, uma emoção
profunda por esta grande perda. O nosso partido, o PCdoB, por meio
da presidenta nacional, Luciana Santos, fez uma nota que faço questão
de ler, lamentando também o falecimento do Haroldão. Em nome da
Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil,  PCdoB,
expressamos o nosso mais profundo penar pelo falecimento do
presidente municipal do PCdoB de São Luís, Haroldo de Oliveira, o
Haroldão. Dirigente histórico do partido, Haroldo de Oliveira teve
sua vida dedicada à luta por transformações sociais. Iniciou sua
militância na Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Como operário
do setor ferroviário, teve destacada atuação na luta contra a ditadura
e pela retomada da democracia no país, atuando ativamente na
organização dos trabalhadores, sendo um dos fundadores do Sindicato
dos Ferroviários do Maranhão. Homem de grande sensibilidade e
sentido humano, ele desenvolvia atividade nas distintas esferas da
vida social, com destaque ao movimento cultural, onde era um dos
principais expoentes da Escola de Samba Marambaia. Seu exemplo de
simplicidade, coerência e combatividade será inspiração para gerações
de lutadores por um Brasil mais justo, soberano e socialista. Neste
momento de dor, expressamos nossa solidariedade a seus familiares,
amigos e camaradas. Haroldo Oliveira, presente! Hoje e sempre! É a
nota da presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos. Nós externamos
também o nosso lamento mais profundo pela perda deste grande



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                      QUARTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 13
companheiro, deste camarada. Que Deus o guarde, que Deus o receba
e que Deus conforte a sua família e seus amigos. Obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Senhores deputados, vamos apreciar o veto total
encaminhado pela mensagem governamental referente ao projeto de lei
de setembro de 2017, de autoria do deputado Eduardo Braide, que
altera a Lei 10.289/2015, publicado no Diário Oficial do Estado do
Maranhão. Em discussão. Inscrito para discutir o deputado Eduardo
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhores deputados e senhoras deputadas, eu peço a
atenção de vossas excelências para esse tema que nós vamos tratar
agora, que é o veto à Lei 10.289, de 28 de julho de 2015, que estabelece
as diretrizes para o regime assistencial especial de emprego e renda às
mulheres vítimas de violência doméstica no estado do Maranhão.
Inicialmente, eu tenho que informar que esse projeto de lei foi aprovado
por unanimidade por esta Casa em 2015 e que foi sancionado pelo
excelentíssimo senhor governador vetando uma única parte, que é essa
que nós vamos discutir agora. Do que trata esse projeto? Artigo 1º -
Essa lei estabelece as diretrizes para a criação do regime de assistência
especial de emprego e renda às mulheres vítimas de violência doméstica
e com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. O que nós
sabemos é que uma das causas para que a mulher acabe infelizmente se
submetendo a esse regime de violência é a dependência financeira do
companheiro. Esse projeto vem exatamente ajudar quando estabelece,
no Artigo 2º: O Governo do Estado poderá por intermédio do órgão
público competente para área em parceria com outros órgãos atender
as mulheres identificadas no artigo anterior com as seguintes cotas de
prioridade. E aí eu quero fazer essa ressalva, todos esses incisos que eu
vou ler agora para V. Exas. foram sancionados pelo Governo do Estado.
Inciso I: Destacar até 20% das vagas anuais para cursos de capacitação
e qualificação profissional sob sua administração ou das instituições
de treinamentos conveniados. Inciso 3º: Dar, caso existente, assistência
direta ou através de consultorias especializadas, conveniadas na
montagem de micro negócios formais. E o inciso II, que foi exatamente
o que foi vetado diz o seguinte: Destinar através dos órgãos
competentes até 20% dos encaminhamentos mensais para vagas de
empregos formais. O que isso quer dizer? A mulher no Maranhão que,
por acaso foi vítima de violência doméstica que registrar um boletim
numa delegacia especializada de mulher ou que tiver um laudo social
que comprove essa agressão, ela vai, na prática, se encaminhar até a
Secretaria de Trabalho e aquilo que o Estado já faz normalmente, que é
o encaminhamento para vaga de trabalho ele vai destacar até 20%, é
isso que diz o nosso projeto, e não 20%, mas até 20%, para que essas
mulheres sejam encaminhadas para o mercado de trabalho. Então, esse
é um tema que já foi tratado em diversas audiências públicas aqui com
representantes do movimento feminino e em todos os casos ficou
certo a importância de se manter esse projeto da forma como foi
aprovado pela Assembleia e aqui eu quero destacar a bancada feminina
da Assembleia, Deputada Nina Melo, Deputada Valéria Macedo,
Deputada Ana do Gás, Deputada Graça Paz, Deputada Andréa Murad,
Deputada Francisca Primo, enfim, todas as deputadas que lutam por
essa causa, que é uma causa justa. Entendo que deve ter sido uma
avaliação técnica feita pelo Poder Executivo, mas, primeiro, não gera
nenhum custo para o Governo do Estado. Segundo, tem o apoio das
categorias em todas as audiências Públicas que participei para a
manutenção dessa importante forma de nós retirarmos as mulheres
que são vítimas de violência doméstica dessa submissão ao seu
companheiro por conta da situação financeira. Portanto, senhoras e
senhores Deputados, eu peço aqui para que nós possamos manter o
projeto na forma como foi aprovado com exatamente esse inciso 2º que
foi vetado, que é o que garante o encaminhamento as mulheres para
vaga no mercado de trabalho. Fica, portanto, aqui, senhores e senhoras
Deputados, um pedido para que esta Casa trate essa questão da maneira
técnica e em respeito ao que merecem as mulheres maranhenses. É um

pedido que faço para que a gente possa votar sim, senhor Presidente,
sim ao projeto, sim às mulheres maranhenses e não à violência
doméstica, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados e senhoras deputadas,
vamos iniciar o processo de votação. De acordo com o Art. 241, a
forma de votação é a seguinte: a votação não versará sobre o veto, mas
sobre o projeto e a parte vetada. Votando Sim, os que aprovarem o
projeto. Votando Não, os que recusarem aceitando o veto. Ou seja, Sim
derruba o veto e Não mantém o veto. Peço que zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, só para solicitar aos deputados o voto
Sim para que a gente possa manter o inciso que garante o emprego às
mulheres vítimas de violência doméstica.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Fábio Braga, senhores deputados,
vou encerrar a votação. Senhores deputados, veto mantido. Comunique-
se ao Senhor Governador. Projeto de Lei de autoria do Deputado Josimar
de Maranhãozinho (lê). Depende de parecer das comissões técnicas,
assim como os Projetos de Lei n.º 332/17, 333/17. Mas esses projetos
têm emendas que serão publicadas. E aí neste caso nós deixaremos
para apreciar o projeto de lei na sessão de amanhã, os projetos de Lei
n.º 332/17 e 333/17. Projeto n.º 025/2017, de autoria da Deputada Ana
do Gás. (lê). Também depende de parecer. Esses projetos que dependem
de parecer, eu vou suspender a sessão para que as comissões emitam
os respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Deputado Marco
Aurélio V. Ex.ª comanda os trabalhos.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Projeto de Lei 299/2016, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, aprovado por unanimidade nas comissões
competentes, na forma de substitutivo. Projeto de Lei 025/2017, de
autoria da Deputada Ana do Gás. Solicitei vistas por 24 horas. Projeto
de Lei 225 de autoria da Deputada Ana do Gás. Aprovado por
unanimidade nas comissões. Finalizo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei n.º 299/2016. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Como houve substitutivo vai à Redação Final. Os Projetos
de Lei 332/2017 e 333/2017 ficaram adiados para amanhã por conta
das emendas oferecidas. Projeto de Lei n.º 025/2017 houve um pedido
de vista de autoria da Deputada Ana do Gás. Fica na ordem do dia de
amanhã. Projeto de Lei n.º 086, de autoria da Deputada Ana do Gás.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n.º
142, de autoria da Deputada Ana do Gás. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à redação final porque houve emenda. Projeto de Lei n.º
219, de autoria da Deputada Ana do Gás. (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei vai à redação final porque houve Emenda. Projeto de Lei
n.º 225, de autoria da Deputada Ana do Gás, cria normas para condução
e permanência de cães nos locais que menciona e dá outras providências.
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimento n.º 910/2017, de autoria



QUARTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
do Deputado Júnior Verde. (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
945/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Requerimento n.º 946/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 947/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
952/2017, de autoria do Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, gostaria de encaminhar pelo Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Qual?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Esse
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O 952?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O 952,
sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano. O Deputado Adriano vai
encaminhar pelo partido Verde.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, antes do Deputado Adriano encaminhar
o Requerimento 952, eu gostaria de pedir à Deputada Nina Melo para
assinar o Requerimento 947.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado, antes de V. Ex.ª iniciar. Deputada
Nina Melo, V. Ex.ª autoriza, peço que registre a subscrição da Deputada
Valéria Macedo. Deputado Adriano. V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
maranhenses. Eu só estou aguardando aqui a cópia do Requerimento,
mas já vou dar continuidade. Esse Requerimento trata, é o Requerimento
n.º 9.512, de autoria do Deputado Marco Aurélio, que solicita colocar
em regime de urgência o Projeto de Lei n.º 114 que altera a Lei n.º 8.912,
de 23 de dezembro de 2008, que altera e consolida o sistema de gestão
de incentivo à cultura do Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
esse projeto, que é mais um golpe do comunista, nós todos sabemos
que em regime comunista, nas ditaduras comunistas, a exemplo da
China e em outros países, esses governos autoritários são contra a
cultura. Eles costumam eliminar tudo que há de cultura para facilitar a
permanência deles no poder e achacar o povo em sua essência. Matar
a cultura do maranhense é matar nossa história, é matar nossa maior
riqueza. Esse Requerimento pede para que a gente mate a cultura
maranhense de forma mais letal, mais lenta e mais açodada sem a
devida transparência, principalmente, dos grupos culturais que hoje
clamam por uma mudança e sofrem com o que o governo comunista
está fazendo. Todos nós sabemos que a lei de incentivo à cultura no
Estado do Maranhão veio para revolucionar e apoiar os pequenos
grupos culturais, os bumba-meu-boi, os artistas alternativos, os artistas
de rua, os carnavais, os blocos. Nós todos sabemos que estes pequenos

blocos culturais artistas, alternativos, independentes ganharam muito
com a lei de incentivo. Quando? A partir do momento em que o Governo
abriu mão de arrecadar impostos para distribuir para estes grupos
culturais recursos para apoiar a cultura. Todos nós sabemos, deputados
e deputadas aqui presentes, por que esses grupos nos procuram. Eles
procuram para pedir apoio junto à Cemar, junto à Suzano, junto ao
Mateus, junto às grandes empresas maranhenses para que essas
empresas participem e contribuam com o recurso para apoiar a cultura.
O que acontece no governo comunista é que o governador Flávio Dino
chamou essas empresas que apoiavam os grupos culturais
independentes, achacou essas empresas e disse o seguinte: a partir de
agora, você não vai mais apoiar pequenos grupos culturais do Maranhão.
A partir de agora, você vai financiar o meu carnaval, você vai financiar
o meu ano novo, você vai dar dinheiro para Leci Brandão, do PCdoB,
de São Paulo, para que ela venha aqui fazer um show em terras
maranhenses matando a nossa cultura, matando os nossos artistas. Foi
isso que ele fez e todo mundo que está dentro dos setores culturais
sabe o que aconteceu. Podem conversar com qualquer grupo de raiz
cultural maranhense que faz a nossa história, o espírito do Maranhão
e veja se estão satisfeitos com essa atitude que o governador Flávio
Dino tem feito. Agora eu me surpreendo porque chega um projeto de
lei a esta Casa, senhor presidente, que acaba de aniquilar a cultura
maranhense e aqui solicita revogar o Parágrafo 2°, do Artigo 6º, que
limita os recursos do Fundecma, que são recursos oriundos da lei de
incentivo, da gestão de incentivo fiscal que limita em 50% o gasto do
governo. O governador Flávio Dino quer simplesmente eliminar esse
limite de 50% de gastos do governo porque ele quer que 100% do
fundo de apoio à cultura, que apoia a cultura maranhense e os pequenos
grupos, os grupos mais importantes do Maranhão, vão para o bolso
dele para que ele possa apoiar artista de fora, do PCdoB, e fazer
campanha, fazer política, porque é isso que ele está fazendo. O
desespero bateu a sua porta depois dessa pesquisa nacional da Vox
Populi. O governador Flávio Dino pode até ter aprovado, pode até
aprovar de maneira açodada esse projeto de lei aqui, principalmente
devido a esse pedido de urgência nesta Casa para mais uma vez continuar
fazendo com que o processo legislativo desta Casa não tenha a mínima
transparência. Eu duvido, senhor presidente, se os grupos culturais do
Maranhão estão sabendo desse projeto. Eu duvido, senhor presidente,
se isso aqui não é... E eu tenho certeza absoluta de que isso aqui é mais
um golpe do governo comunista para que os grupos populares não
saibam do que está acontecendo aqui. Graças a Deus, eu fui atento e
localizei o golpe, mais um golpe contra a cultura do estado do
Maranhão. Pode ter a certeza, senhor presidente, senhoras e senhores
deputados, podem ter certeza que eu vou fazer esse golpe chegar aos
ouvidos e aos corações de todos os maranhenses, porque isto é um
absurdo o que estão fazendo com a cultura do nosso Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em Votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado com o voto contra do Deputado
Adriano Sarney, Deputado Sousa Neto, Deputado Edilázio, Deputada
Graça, Deputada Nina. Vai à sanção. Aliás, vai ser incluído na próxima
sessão. Requerimento n.º 953/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa. (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Determino à assessoria que
encaminhe à Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento à
deliberação da Mesa. Requerimento n.º 940/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. (lê). Como vota o Deputado Ricardo
Rios? Deputado Ricardo Rios para compor a Mesa e a deputada Nina
Melo. Requerimento n.º 940/2017, do deputado Wellington. Deferido.
Requerimento n.º 941/2017, de autoria do deputado Zé Inácio. (lê).
Deferido. Requerimento n.º 949/2017, de autoria do deputado Zé Inácio.
Deferido. Requerimento n.º 950/2017, de autoria da deputada Andréa
Murad. Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de
terça-feira, 05 de dezembro de 2017. Projeto de Lei n.º 315/2017, de
autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 252, de autoria do Poder
Executivo, para discussão em primeira sessão. Requerimento n.º 954/
2017, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio. Requerimento
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n.º 955/2017, de autoria do deputado César Pires. Requerimento nº
956, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento n.º
957/2017, de autoria do deputado Edison Araújo. Requerimentos n.º
958, 959, 960, 961, 962, 963, 964 e 965/2017, de autoria da deputada
Nina Melo. Requerimentos n.º 966, 967 e 968/2017, de autoria do
deputado Ricardo Rios. Requerimento n.º 969/2017, de autoria do
deputado Max Barros.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Toca
Serra, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa. Volto mais uma vez a esta tribuna para
falar sobre o resultado agora das eleições municipais do ano passado
no município de Zé Doca, mas que só agora, mais de um ano depois, a
vontade soberana do povo foi expressa nas urnas e reconhecida pela
Justiça Eleitoral. Hoje a Justiça Eleitoral fez a totalização dos votos
das duas coligações proporcionais ligadas ao candidato a prefeito Zé
Costa, do PT, e foram declarados eletivos, eleitos os seis vereadores:
Miguel Barros, Pavão, Alcobaça, Luís do Igarapé Grande, Raimundo
do Sindicato e Marcos Paulo. Parabenizo vocês pela vitória nas urnas
e na Justiça que fez justiça ao reconhecer a vontade soberana dos
cidadãos zedoquenses. E desejo boa sorte e um bom mandato em prol
do povo zedoquense. Estivemos juntos nas eleições e agora, após um
ano, é que podemos comemorar essa vitória. Um grande abraço a todos
vocês, vereadores eleitos pelo povo. Podem sempre contar com esse
amigo Toca Serra para o que der e vier. São essas as minhas palavras,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Max. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. 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.

Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Quarta
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia quatro de dezembro de dois mil e
dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,

Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros e Stênio Rezende. O Presidente, em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados:
Raimundo Cutrim, Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Rafael Leitoa,
Professor Marco Aurélio e Roberto Costa.  Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que o Veto Total encaminhado por meio da
Mensagem Governamental nº 040/2017, ao Projeto de Lei  nº 70/2017,
de autoria do Deputado Eduardo Braide, foi retirado da Ordem do Dia
a pedido do autor. Na sequência, o Presidente submeteu a deliberação
do Plenário, em único turno, votação nominal o Veto Parcial
encaminhado por meio da Mensagem Governamental nº 098/2017,
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Conforme chamada
nominal em anexo, o veto foi mantido por dezessete votos contrários,
quatro votos favoráveis e uma abstenção. Em primeiro turno,
tramitação ordinária foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 116/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o “Dia do
Bombeiro Civil” e 281/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
que altera o artigo 1º da lei nº 3754, de 27 de maio de 1976, que institui
o “Dia da Mulher Maranhense”, com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.  O Projeto de Lei nº 299/2016, de
autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho e o Requerimento nº
910/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, ficaram transferidos
para a próxima Sessão devido a ausência dos respectivos autores. Na
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento nº 939/2017, de autoria
da Deputada Ana do Gás, solicitando que sejam colocados em pauta de
votação os Projetos de Lei nºs 225, 219, 142, 086 e 025/2017, de sua
autoria, sendo estes incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Em seguida, foram aprovados: Requerimentos nº 942/2017,
de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 332/2017, de autoria do Tribunal de Contas do
Estado;  Requerimento nº 943/2017, de autoria dos Deputados Vinícius
Louro e Josimar Maranhãozinho, no mesmo sentido, para discussão e
votação do Projeto de Lei nº 333/2017, também de autoria do Tribunal
de Contas do Estado. Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 941/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
para que seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do Senhor
Hilderbrando Lopes Filho, em razão de seu falecimento.  Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 940/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 945, 946 e 947/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo; 948 e 949/2017, de autoria do Deputado Zé
Inácio; 950/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad e Requerimento
nº 952/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No
tempo reservado aos Partidos e Blocos o Deputado Wellington do
Curso falou pelo Bloco Parlamentar Independente e o Deputado
Rogério Cafeteira falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de dezembro de 2017.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio

Júnior.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad,
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max
Barros, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Valéria
Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir:
Projeto de Lei nº 310, 311 e 312/17, todos de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão, o dia 14 de julho, como o Dia da Comunidade Francesa
no Maranhão, a Festa do Círio de Nazaré e  a Festa de Corpus Christi;
Projeto de Lei nº 313/17, de autoria do Deputado Antônio Pereira, que
considera de utilidade pública a Companhia de Dança Folclórica Fogo
Caipira; Requerimentos nºs: 888/17, do Deputado Fábio Macêdo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro de 2017, conforme
atestado médico; Requerimento nº 889/17, do Deputado Wellington do
Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhor Delegado
Fernando Segóvia, parabenizando-o por assumir o cargo de Direção-
Geral da Polícia Federal; 890/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias nos
dias 06 a 09 de novembro do ano em curso, tendo em vista a sua
participação como Presidente da Secretaria de Educação da Unale, no
evento da Assembleia Geral da CALRE – Conferência das Assembleias
Legislativas Regionais da Europa; Indicações nºs: 1307/17, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Prefeito de São Luís, Edvaldo
Holanda Júnior, para que determine ao setor competente a construção
da Maternidade na Cidade Operária, em São Luís; 1308/17, do Deputado
Bira do Pindaré ao  Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, para que determine ao setor competente a construção de um
Centro de Referência ao Idoso na Cidade Operária, em São Luís; 1309/
17, de autoria do Deputado Júnior Verde, Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica,
por meio do programa “Mais Asfalto”, do trecho de aproximadamente
3.600 metros da Av. Pedro Cunha Mendes, a MA-006 que corta a zona
urbana do Município de Pedro do Rosário; Indicação nº 1310/17, de
autoria do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado, com
encaminhamento para o Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária,
Márcio José Honaiser e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Clayton Noleto, solicitando a aquisição de uma Motoniveladora para
o Município de Pedro do Rosário, por meio do Programa “Caminhos
da Produção”; Indicação n° 1311/17, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo, ao Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado da
Segurança, Jefferson Portela, reiterando o pedido constante da Indicação
nº 297/17 que solicita a adoção de providências no sentido de viabilizar
a Aquisição de uma ambulância para a Diretoria de Saúde da Polícia
Militar do Estado do Maranhão. Não havendo mais matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo
Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas.
Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Wellington do Curso, Francisca Primo, Eduardo
Braide e Zé Inácio. O Deputado Raimundo Cutrim condenou a agressão
à advogada Ludmila Ribeiro e recriminou a exploração política em
torno do episódio, por conta do agressor, Lúcio André, ser irmão do
Prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. O Deputado Rigo Teles

reivindicou que o Posto de Atendimento da Receita Federal, no
Município de Presidente Dutra, volte à condição de Agência da Receita
Federal, considerando os relevantes serviços que eram prestados no
atendimento às pessoas físicas e jurídicas daquela região. Em seguida,
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que solicitou ao Governador
Flávio Dino que mantenha a data da prova do concurso da Polícia
Militar para o mês de janeiro conforme estava previsto no edital do
certame e solicitou também que a CESP-UNB, elabore uma prova
convencional para que os candidatos maranhenses não sejam
prejudicados com a utilização de um método em que uma questão
elimina certa. Por sua vez, a Deputada Francisca Primo destacou a
importância do combate ao feminicídio. Com a palavra o Deputado
Eduardo Braide afirmou que os cargos em comissão criados para o
IPREV serviriam tão somente para que o Governador nomeasse
afiliados políticos. Por fim, o Deputado Zé Inácio destacou a entrega
de pavimentação da MA-006 que liga Pedro do Rosário a Zé Doca.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente, declarou aberta a Ordem do Dia quando, por solicitação do
Deputado Edilázio Júnior foi feita a verificação de “quórum”, e
constatado que não havia número regimental para apreciar a matéria
que ficou transferida para a próxima Sessão. Submetidos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 847/2017, do
Deputado Rogério Cafeteira, solicitando que seja consignada nos Anais
da Casa nota de pesar pelo falecimento da Senhora Fátima Oliveira,
feminista, escritora e membro do Conselho Diretor da Comissão de
Cidadania e Reprodução e do Conselho da Rede de Saúde das Mulheres
Latino-Americanas e do Caribe; 854/2017, do Deputado Sousa Neto,
no mesmo sentido aos familiares do Senhor José Ribeiro Paz, pelo seu
falecimento ocorrido no Município de Santa Inês; 883/2017, de autoria
do Deputado Fábio Braga, enviando mensagem de pesar à família do
ex-Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Almir Mesquita, falecido no dia
07 de novembro do ano em curso e 884/2017, de autoria do Deputado
Hemetério Weba, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 01 a 24 de agosto de 2017,
conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão os Projetos
de Lei nºs: 247 e 258/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide;
Requerimentos nºs: 888/2017, de autoria do Deputado Fábio Macêdo;
889 e 890/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No
horário reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Toca
Serra no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
enaltecendo a conclusão da obra da MA-006 no Município de Pedro
do Rosário. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
reservado. Não houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de novembro de
2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Glalbert Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edilázio
Júnior - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 05 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO, DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
PROCEDIDA PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

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

PROPOSIÇÕES DEISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº  319/2017 – CONSIDERA  Patrimônio

Cultural e Imaterial do Maranhão a EXPOIMP – Exposição
Agropecuária de Imperatriz.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº  320/2017 – CONSIDERA  Patrimônio

Cultural e Imaterial do Maranhão a FECOIMP – Feira do Comércio de
Indústria de Imperatriz.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº  322/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Federação das Associações e Cooperativas dos Artesãos do
Maranhão – FEDACMA do Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº  323/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Colônia de Pescadores, Z-43 do Município de Matinha-Ma.
AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº  325/2017 – DISPÕE sobre o

reconhecimento do “Festejo de Nossa Senhora de Nazaré” como Evento
Oficial do Calendário Cultural e Tur´stico do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA; Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº  325/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a  Associação Comunitária dos Agricultores e Criadores de
Gado de São Salvador – ACACRPSS   do Município de Turiaçu-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº  325/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a  Associação Comunitária dos Agricultores e Criadores de
Gado de São Salvador – ACACRPSS   do Município de Turiaçu-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
MOÇÃO Nº 025/2017 – APLAUSOS, ao senhor PM Nº 078/

14 JOÃO VICTOR DE SOUSA SALES.
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA

MOÇÃO Nº 026/2017 – APLAUSOS, ao Cabo PM Nº 575/
01 FLÁVIO MENESES BRITO.

AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MOÇÃO Nº 027/2017 – APLAUSOS, ao 2º SGT PM Nº 400/

92 JAMES CRUZ..
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MOÇÃO Nº 028/2017 – APLAUSOS, ao SD PM Nº 174/14

CAMILO TERCIO LOPES DE SOUSA.
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado  LEVI PONTES
MOÇÃO Nº 029/2017 – APLAUSOS, ao CB PM Nº  915/07

JOSÉ CARDOSO LIMA JÚNIOR.
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado  LEVI  PONTES
MOÇÃO Nº 030/2017 – APLAUSOS, ao CB PM Nº 115/02

LAURIANO OLIVEIRA DA SILVA.
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado  LEVI PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 105/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto ao PROJETO DE LEI Nº 269/2017, que DISPÕE sobre reserva
de 5% (cinco por cento) aos indígenas, das vagas oferecidas nos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de empregos
públicos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no

Estado do Maranhão, de iniciativa  do Senhor Deputado CABO
CAMPOS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de Dezembro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 009/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se do Parecer Prévio do Projeto de Lei nº 259/2017,

Mensagem Governamental nº 084/2017, de autoria do Poder Executivo,
que Estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o
exercício financeiro de 2018.

Elaborado em atendimento aos dispositivos constitucionais e
em conformidade com a Lei nº Lei nº 10.638, de 14.07.17 – Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o Plano Plurianual 2016-2019.

Esclarece a Mensagem Governamental, que na elaboração da
presente proposta orçamentária levou-se em consideração o difícil
cenário econômico, fiscal e financeiro do Brasil observado nos últimos
anos e as expectativas positivas de retomada do crescimento para o
ano de 2018, sem desconsiderar a permanente cautela necessária à
manutenção do equilíbrio das finanças públicas e à sustentabilidade
das políticas governamentais.

Caberá à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle examinar e emitir Parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária
(art. 137, da Constituição Estadual e art. 49, do Regimento Interno).

O Projeto de Lei apresentado estima uma receita total no valor
de R$ 19.987.796.000,00 (dezenove bilhões, novecentos e oitenta e
sete milhões, setecentos e noventa e seis mil reais) e fixa a despesa em
igual valor, sendo que para o Orçamento Fiscal o valor está fixado em
R$ 14.127.191.278,00 (quatorze bilhões, cento e vinte e sete milhões,
cento e noventa e um mil, duzentos e setenta e oito reais) e para o
Orçamento de Seguridade Social o valor está fixado em R$
5.799.097.722,00 (cinco bilhões, setecentos e noventa e nove milhões,
noventa e sete mil,  setecentos e vinte e dois reais).

Já o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais o valor
está estimado em R$ 61.507.000,00 (sessenta e um milhões, quinhentos
e sete mil reais).

A seguir, será efetuada uma análise do Projeto de Lei
encaminhado pelo Governo, tomando como base, principalmente, as
diretrizes e preceitos da LDO e da Lei Complementar nº 101/00 – Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A análise foi dividida em tópicos, de modo evidenciar a
ambiência e os condicionantes da elaboração do orçamento, sendo
finalizada por uma conclusão sobre a legalidade e o mérito do projeto
de lei.

1. ANÁLISE
2.1. Sobre a conjuntura e a política econômico-social do

Governo.
A LDO, em seu art. 12, item I, determina que a mensagem

encaminhadora do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) contenha uma
análise da conjuntura econômica do Estado, bem como das políticas
econômica e social do Governo.

A esse respeito, a mensagem destaca que a conjuntura a nível
nacional, nos últimos anos, foi marcada por uma grave crise Político-
Institucional atrelada a uma crise econômica e fiscal que deteriorou a
capacidade de alguns entes de honrar os seus compromissos financeiros.

Mas, as projeções levantadas quando da elaboração do PLOA
2018 mostram que para o ano de 2017 as expectativas do mercado
estão vislumbrando uma tímida retomada da economia.
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Em relação ao consumo das famílias, houve ganho do poder

aquisitivo em razão de uma inflação menor. Destaca-se, ainda, três
pontos:

 a) a recuperação no mercado de trabalho que, entre janeiro e
junho do exercício corrente, registrou a criação de mais de 103 mil
novos postos de trabalho;

 b) o aumento real no rendimento, que alcançou +3% em junho
de 2017 em relação ao mesmo mês de 2016;

c) as condições de crédito, as quais cresceram 4,7% em termos
reais ao fim do 2º trimestre de 2017 em relação ao mesmo período de
2016.

A nível internacional, também houve recuperação em relação a
2016. Entre janeiro e julho foi acumulado um saldo comercial
correspondente a R$ 42,5 bilhões, o que resulta em um crescimento na
ordem de 50%.

A arrecadação federal, associada à melhora no desempenho
dos principais indicadores macroeconômicos registrados em 2017, entre
janeiro e agosto registrou crescimento de 1,73% em relação ao mesmo
período de 2016, o que demonstra que as principais receitas estão se
mantendo aderentes à conjuntura macroeconômica.

O Governo Federal apresentou déficit primário, apesar da
evolução na arrecadação, de aproximadamente R$ 159,1 bilhões ao
Congresso Nacional para o exercício de 2017 e R% 154,4 bilhões para
2018.

Tramitam, atualmente, um conjunto de reformas no Congresso
Nacional com escopo de equilibrar as contas públicas, dentre as quais
destacam-se: a Reforma da Previdência (PEC 287/2016) e a Reforma
Tributária (PEC 77/03). As projeções para 2018 são diretamente
influenciadas pelo desfecho das referidas reformas, já que afetam as
expectativas dos agentes privados e, portanto, o nível dos investimentos
por ele realizados, incluindo aqueles relativos ao Programa de Parcerias
de Investimentos – PPI.

As principais projeções para 2018 apontam para a continuidade
da retomada do crescimento da atividade econômica (na ordem de
2,3%)1, manutenção da taxa de juros abaixo de dois dígitos e para a
gradual ampliação na expectativa dos agentes econômicos.

Em relação à economia maranhense, a produção de grãos
representa o segmento produtivo de maior crescimento esperado para
2017. O conjunto de condições favoráveis do ponto de vista do
mercado internacional (aumento dos preços dos produtos) e do ponto
de vista climático, possibilitarão o registro de um expressivo
crescimento (acima de 100%) na produção de grãos comparativamente
ao ano de 2016.

No que tange ao mercado de trabalho, destaca-se a inércia
observada nos setores da construção civil e comércio, não obstante as
medidas anticíclicas adotadas pela atual gestão. Entre janeiro e agosto
de 2017, foram registradas cerca de 313 admissões líquidas,
apresentando uma inversão de tendência em relação ao mesmo período
de 2016, conforme o Ministério do Trabalho e Previdência Social –
MTPS.

Do ponto de vista fiscal, o Estado tem conseguido honrar as
suas despesas obrigatórias, incluindo o pagamento da dívida e da folha
de pessoal, realizar repasses previstos constitucionalmente para a Saúde
e Educação e, simultaneamente, garantir os recursos para manutenção
dos serviços públicos e ampliar os investimentos nas diversas áreas de
atuação governamental.

Em relação às finanças públicas, o Estado do Maranhão foi
classificado como tendo a segunda melhor situação fiscal do país em
2016, ficando atrás apenas do Estado do Ceará, pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN. Indicadores como
despesa com pessoal, endividamento e investimentos, estão entre os
que o Estado possui melhor avaliação.

O Maranhão, assim como a maioria dos entes federativos,
ainda depende dos repasses oriundos da União, e sofreu com a queda
dos repasses.

As Transferências Correntes, que representam 46,4% (R$ 9,3
bilhões) da Receita Total, obtiveram um crescimento de 12,8% (R$
1,05 bilhão) em relação ao orçamento inicial de 2017. Bem diferente da
diminuição de 7,7% registrada em 2017 em relação a 2016.

Houve, também, um crescimento das Receitas Tributárias em
relação ao orçamento inicial de 2017 de 7,6% (R$ 572,8 milhões).

A estimativa acima leva em consideração os resultados obtidos
no ano em curso. Entre janeiro e agosto de 2017, em relação ao mesmo
período do ano anterior, o Maranhão registrou crescimento de 6,5%
(R$ +302,9 milhões) e 5,9% (R$ +302,4 milhões) na Receita Tributária
e nas Transferências Correntes, respectivamente. Destacam-se, entre
as causas, a melhoria nos aspectos econômicos, bem como as diversas
medidas de fiscalização, notificação e intimações fiscais realizados
pela Secretaria de Estado da Fazendo – SEFAZ.

2.2. Sobre as premissas inflacionárias e os critérios para
a estimativa das Receitas.

A LRF, em seu art. 12, determina que as previsões de receita
devem estar acompanhadas dos critérios e premissas utilizados para a
projeção.

A mensagem que encaminha o PLOA apresenta as premissas
utilizadas para a elaboração do PLOA 2018.

Produto Interno Bruto - PIB 0,68%2

Inflação 1,43%
Taxa de Juros - SELIC 8,25%3

Há uma previsão de crescimento do PIB na ordem de 0,68%,
combinada a um nível de inflação, cujo registro de 1,43% no acumulado
do ano demonstra uma tendência de deflação, bem como a SELIC que
sem encontra abaixo de dois dígitos (8,25%), o que corrobora para um
cenário de recuperação, ainda que lento, nos índices de confiança dos
agentes do setor de Indústria, Comércio e Serviços.

2.3. Sobre a Receita Estimada
2.3.1. Receita Estimada para 2018 x Receita Estimada para

2017
Na tabela seguinte, onde a Receita do Governo encontra-se

aberta por categorias econômicas, as previsões para 2018 são
comparadas com as de 2017:

Observe-se que, no total, a receita orçada para 2018 supera em
9,45% a estimativa para 2017, o que corresponde a um adicional de
recursos de quase R$ 1.726.175.936,00 bilhões no orçamento do
próximo ano.

Considerando-se a inflação de 1,43% prevista para 2018, a
diferença entre os dois orçamentos equivale a um acréscimo real de
8,02%. Ou seja, a previsão de receita cobre as perdas inflacionárias.

Destaca-se o decréscimo das Receitas de Capital, que sofreu
redução de 19,72%. As maiores reduções foram em operações de crédito
e outras receitas de capital.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                      QUARTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 19
2.3.2. Receita Estimada para 2018 x Previsão atualizada

em 2017
Uma maneira mais eficaz de avaliar a qualidade de uma projeção

é pela sua comparação com os valores realizados. Na tabela seguinte,
os dados observados até agosto do corrente ano foram atualizados, de
modo a permitir seu confronto com as previsões para 2018.

Observe-se, inicialmente, que os valores realizados foram
anualizados desconsiderando as sazonalidades, bastante presentes em
rubricas como as Contribuições e as Outras Receitas Correntes. Isto
explica parte da divergência entre o realizado e o orçado para 2017,
sobretudo no caso das rubricas citadas.

No total, há uma previsão de receitas para 2018 superior ao
realizado até agosto de 2017, em mais de R$ 1,5 bilhão, o equivalente
a um aumento de 8,43% (crescimento real de 7%, descontada a inflação
de 1,43%). Esta elevação, no entanto, não deverá ser uniforme entre as
rubricas, sendo mais acentuada no caso das Receitas Correntes e mais
fraca no caso das Receitas de Capital (notadamente Operações de
Crédito e Outras Recitas de Capital com -36,41% e -26,61%).

Das projeções efetuadas, chama a atenção o valor da
previsão das Receitas de Serviços. Na LOA 2017 seu valor era de
R$ 451.313.784,00. Já no primeiro bimestre de 2017, o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária (disponibilizado no site da
SEPLAN) trouxe como previsão inicial o valor de R$ 16.774.459,00.
Esse valor se manteve até o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do quarto bimestre de 2017. E até agosto de 2017
só foi realizado R$ 3.008.963,45 dos R$ 16.774.459,00.

Ou seja, de uma previsão, na LOA 2017, de um montante
de R$ 451.313.784,00, até agosto de 2017 só foi realizado R$
3.008.963,45.

Receita de Serviços — é a proveniente de atividades
caracterizadas pelas prestações de serviços financeiros, transporte,
saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização,
judiciário, processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos
inerentes a atividades da entidade entre outros.

Não há nenhuma explicação em relação a essa grande frustração
das receitas de serviços. Ainda assim, a PLOA 2018 adotou como valor
da Receita de Serviços um valor próximo ao do PLOA de 2017, mesmo
a execução orçamentária mostrando que o valor não foi alcançado.

2.4. Sobre a justificativa para a fixação das Despesas
Apesar de não esclarecido na mensagem, presume-se que os

valores de despesa tenham sido fixados, considerando, por um lado, as
necessidades existentes em termos de ações governamentais, e, por
outro, as limitações decorrentes da responsabilidade fiscal de nossos
governantes.

2.5. Sobre as Despesas Fixadas
2.5.1. Despesas Fixadas para 2018 x Despesas Fixadas para

2017
A proposta orçamentária para 2018 totaliza R$ 19.987.796,00

bilhões, sendo constituída pelo Orçamento Fiscal, no valor R$
14.127.191.278,00 bilhões, o Orçamento da Seguridade Social, no valor
de R$ 5.799.097.722,00 bilhões e o Orçamento de Investimento das
Empresas Estatais, que atinge R$ 61.507.000,00 milhões.

Em comparação com o ano de 2017 destaca-se decréscimo no
Orçamento de Investimentos em 34,94%.

A seguir, é apresentada uma tabela com as despesas orçadas
para 2017, abertas por categorias econômicas e comparadas com as
previsões para o exercício anterior:

Na comparação com o orçamento do ano anterior, a despesa
fixada para 2018 apresenta um crescimento de 9,45%.

No tocante aos demais itens de despesa, vale destacar que as
Despesas de Capital tiveram um decréscimo de 12,51% (diferentemente
do acréscimo de 4,12% entre 2016 e 2017).

1) o valor fixado para as Investimentos corresponde a uma
redução de 21,51% em relação ao orçamento do ano anterior (bem
superior à redução de 0,63% entre os orçamentos de 2016 e 2017); 2)
a Amortização da Dívida superou o previsto em 2016 em 9,65% (valor
superior ao 0,96% entre 2016 e 2017; 3) as Inversões Financeiras
sofreram um aumento de apenas 12,21% (bem menor que os mais de
5000% entre 2016 e 2017).

Em uma evolução histórica, a despesa com investimento assim
se apresenta:

É importante, ainda ressaltar que o PLOA 2018, assim como a
de 2017, apresenta dotações orçamentárias para o Plano de
Desenvolvimento Socioeconômico – PDS, que segundo a LDO 2017,
são prioritárias e não serão objeto de limitação de empenho e
movimentação financeira.

O Demonstrativo de Despesa (Tabela 3) da Mensagem
Governamental nº 84/2017 traz valores diferentes em relação ao
Demonstrativo de Despesa constante no PLOA 2018. Mas não
traz nenhuma justificativa quanto a isso.



QUARTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20

2.5.2 Sobre as Despesas com Pessoal e Encargos
Na mensagem governamental nº 84/2017, afirma-se que o grupo

de Despesa com Pessoal e Encargos cresceu 8,1% (R$ + 405,2 milhões),
entre os meses de janeiro e agosto de 2017 em relação a 2016, resultante
da política de valorização dos servidores e ampliação dos serviços
públicos em áreas prioritárias.

2.5.3 Sobre as Despesas por Funções do Governo
Em relação às despesas fixadas para 2018, o Projeto de Lei

Orçamentária as apresenta, também, abertas por funções de Governo,
caso em que é possível formar um retrato das prioridades
governamentais para o próximo exercício:

Observe-se que, do total de R$ 18,3 bilhões orçados para 2018,
R$ 3,4 bilhões referem-se a despesas que não implicam em uma oferta
direta de bens ou serviços à coletividade. Trata-se, basicamente, dos
Encargos Especiais – que incluem o pagamento dos serviços da dívida
e as transferências constitucionais aos Municípios – e da Previdência
Social, no valor de R$ 2,6 bilhões, formada pelo conjunto de despesas
devidas aos servidores públicos aposentados ou pensionistas. Sobram
para aplicações em outras áreas R$ 13,6 bilhões, dos quais quase a
metade deverá ser absorvida pelas funções Educação, Saúde e Segurança
Pública.

Ressaltam-se as prioridades nas Funções de Administração
com aumento de 41,38%, Organização Agrária com crescimento de
49,18% e Desporto e Lazer com o incremento de 62,30%.

 Nota-se, também, a redução do orçamento para Habitação e
Trabalho, que sofreram um decréscimo de 56,23% e 36,24%,
respectivamente.

2.5.4.  Sobre as Despesas por Órgãos do Governo
Nem sempre a classificação de uma despesa por função

corresponde à sua classificação por órgão, o que é realizado na tabela
abaixo:

Destacam-se o decréscimo nos orçamentos das Secretarias de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, de Infraestrutura e da
Agricultura Familiar, com uma redução em 71,25%, 30,85% e 41,50%
respectivamente.

Já as Secretarias do Esporte e Lazer e da Mulher tiveram um
acréscimo em 62,30% e 40,46% respectivamente.

2.6. Sobre as Necessidades de Financiamento do Governo
A LDO estabelece que a mensagem que encaminha o Projeto de

Lei Orçamentária deve conter uma avaliação das necessidades de
financiamento do Governo, explicitando receitas e despesas e indicando
os resultados primário e nominal previstos para 2017, estimados para
2016 e observados em 2015 (art. 12, inciso II da LDO).

Neste quesito, a mensagem deixa muito a desejar, não incluindo
avaliação das necessidades de financiamento do Governo, trazendo
apenas as dívidas para o exercício de 2018.

Segundo a Mensagem governamental, quanto às dívidas de
2018, projeta-se o valor de R$ 1,187 bilhão, dos quais R$ 772,9 milhões
são referentes à dívida interna e R$ 334,8 milhões pertencem ao
pagamento da dívida externa.

Na dívida interna, permanecem como as principais linhas de
crédito o BNDES e a Lei nº 9.496/97, perfazendo o montante de R$
509,4 milhões. Para a dívida externa, por sua vez, está previsto o
montante de pagamento de R$ 317,9 milhões do Bank of America
(94,9% do total da dívida externa).

Com o propósito de derivar os resultados implícitos no
Orçamento para 2018, foi elaborado, por iniciativa própria, o quadro
seguinte, com base nos dados constantes no Projeto de Lei Orçamentária.
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Não houve superávit, e sim, déficit primário, visto que as
receitas não financeiras foram inferiores às despesas não financeiras.
Superávit/déficit primário é o resultado da arrecadação do governo
menos os gastos, exceto juros da dívida. A grosso modo, é a geração de
caixa do governo; é a economia para reduzir o endividamento. Mostra
se as contas estão em ordem ou não. Resultado primário positivo
(superávit) mostra contas sob controle e mostra que a dívida não
seguirá uma trajetória explosiva.

Como o governo realizou operações de crédito junto a
instituições financeiras, como BNDES e Bank of America, fica mais
difícil obter superávit primário. Isso porque o dinheiro obtido no
empréstimo não pode constar na receita primária, mas consta na despesa
primária na área em que for investido (por exemplo: asfalto, obras em
geral). Com isso, a despesa primária acaba ficando maior que a receita
primária.

 Houve déficit do resultado nominal. O resultado nominal do
governo equivale à arrecadação de impostos menos os gastos, incluindo
os juros da dívida. É a medida mais completa, já que o número representa
a total necessidade de financiamento do setor público. Ao apresentar
um déficit nominal, o governo terá que se financiar.

  2.7. Sobre a compatibilidade do Orçamento com a LDO
e o PPA.

Em seu artigo 5º, a LRF determina que o Orçamento seja
compatível com a LDO e o PPA.

Na comparação entre os projetos de PPA e LOA, não foram
encontradas divergências significativas.

2.8. Sobre as aplicações mínimas de recursos em Educação
e Saúde

O orçamento é acompanhado de demonstrativos dos recursos
a serem aplicados em atendimento aos seguintes dispositivos legais/
constitucionais: art. 212, da Constituição Federal; EC 29/2000; art.
220, da Constituição Estadual; art. 29 da LDO (Anexos IV, V e VI da
LOA).

Trata-se de dispositivos que estabelecem, como limites mínimos
para aplicação de recursos nas áreas de Educação e Saúde, os percentuais
de 25% e 12% da receita líquida de impostos, respectivamente.

O valor destinado a essas áreas é historicamente feito muito
próximo do limite mínimo legal, o que demonstra um baixo interesse
dos governantes em investir nesses setores tão críticos em um Estado
com os baixos indicadores sociais como o Maranhão.

2.9. Sobre a abertura de Créditos Suplementares
A abertura de créditos suplementares corresponde a um

aumento de dotações para programas/ações já existentes, podendo ser
efetuada pelo Executivo desde que atendidos os requisitos legais
vigentes.

Como nos exercícios anteriores, o PLOA 2018 contém um
dispositivo que autoriza previamente a abertura de tais créditos pelo
Executivo, até determinado limite do total da dotação orçamentária
(art. 5º do projeto de lei). Em outras Unidades da Federação, esse
limite situa-se entre 17% e 30%. Historicamente, em nosso Estado,
esse limite costumava ser 30%. Desde a aprovação da Lei Orçamentária
para 2011, no entanto, ele foi elevado para 50%. O que se repete no
PLOA 2018.

Além disso, e também como nos exercícios anteriores, o PLOA
2018 elenca as possíveis fontes de financiamento dos créditos
suplementares, destacando-se o excesso de arrecadação, a anulação
parcial de dotações e a reserva de contingência.

Créditos suplementares são importantes e úteis enquanto
instrumentos retificadores do orçamento. Uma liberalidade excessiva
para a sua abertura, no entanto, pode significar tão somente má condução
do processo de planejamento e/ou subtração de competências do Poder
Legislativo. Subestimativas da arrecadação e falta de rigor na fixação
das dotações podem se tornar convenientes ao Poder Executivo. Afinal,
metade do orçamento pode ser adicionado ou remanejado sem qualquer
consulta ao Poder Legislativo.

 Mas, se descontadas as rubricas de execução obrigatória, como
as Despesas com Pessoal, os Serviços da Dívida e as Transferências
aos Municípios, que somam quase 60% do orçamento, o artigo 5º do
projeto de lei só autoriza o livre remanejamento de cerca de 40% do
total da despesa pelo Poder Executivo.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual enviado pelo Governador
do Estado é um trabalho minucioso e fundamentado, que atende um
amplo leque de requisitos legais.

Há questões que precisam ser melhor detalhadas pelo Governo,
como o valor da Receita de Serviços, frente a frustração da sua
arrecadação em 2017; e o fato de as despesas do demonstrativo da
despesa constante da mensagem governamental não corresponder com
as despesas do PLOA 2018.

Ademais, as emendas ao Orçamento serão apresentadas,
seguindo os dispostos nos arts. 31 a 32, da Lei nº 10.638, de 14 de
julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), perante a Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que sobre ela emitirá
parecer, e apreciadas pelo Plenário. Duas condições cumulativas exigem
a CF/88 para a aprovação das emendas: a) que sejam compatíveis com
o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária; b) que
indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes
de anulação de despesas, excluída a que incida sob dotação para pessoal
e seus encargos, serviços da dívida e transferências constitucionais
tributárias (art. 166, da CF/88).

Finalmente, no que se refere às propostas orçamentárias dos
poderes e órgãos que foram consolidadas pelo Poder Executivo e, em
respeito ao princípio constitucional da autonomia, compete à
Assembleia Legislativa fazer modificações e, eventual, adequação nos
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orçamentos de outros Poderes e órgãos do Estado, reduzir a previsão
de receita e despesas ao analisar o Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos, em Parecer Prévio,

favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei nº 259/2017, objeto
da Mensagem Governamental nº 084/2017, que estima a receita e fixa
a despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2018.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
259/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente  e Relator
Deputada Graça Paz
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 407 /2017

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

Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa
do Maranhão a Medida Provisória nº 258/2017, que institui a
Gratificação por Condição Especial de Trabalho aos gestores escolares
que integram a rede pública estadual de ensino.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.

Na Mensagem 096/2017, o Governador do Estado destacou
que a Medida Provisória vem corrigir a ausência de gratificação
específica para os gestores escolares, profissionais que atuam no
Programa de Educação Integral, criado pela Lei nº 10.414, de 7 de
março de 2016, bem como estimular os profissionais que desempenham
complexas funções no âmbito de suas atribuições.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que

trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

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

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa
legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
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dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente.”
“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da
CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 23-4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel.
Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário,
DJ de 29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min.
Luiz Fux, julgamento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-
2012.”

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

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

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

despesas decorrentes de sua aplicação correrão à conta dos créditos
orçamentários próprios, observando-se os percentuais previstos no
estatuto dos servidores do Estado.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 258/2017 demonstra a

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção
imediata da providência contida na proposição, tendo em vista que,

nos termos da Mensagem 096/2017 enviada, o objetivo da Medida
Provisória é valorizar as mencionadas categorias e corrigir a ausência
de gratificação específica.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto da Medida Provisória nº 258/2017, são orientadas
pela busca do cumprimento dos princípios basilares da
administração pública da indisponibilidade do interesse público,
da moralidade, da publicidade e da eficiência, adaptando a máquina
pública aos ditames insculpidos pela Constituição Cidadã de 1988.

Nota-se que estão presentes a conveniência, oportunidade e o
interesse público. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 258/2017, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a
matéria tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra
vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua
aprovação na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 258, de 31 de outubro
de 2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 412/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 267/2017, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que “Institui o Polo Maranhense
de fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, no Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado do Maranhão e dá
outras providências”.

A instituição do Polo Maranhense de fortalecimento da Cadeia
Produtiva do Abacaxi de que trata a proposição de Lei, tem o condão
de promover o fortalecimento da cultura do abacaxi, o desenvolvimento
sustentável, o aumento da produtividade e a melhoria da eficiência da
cadeia produtiva, com apoio institucional, bem como tornar o abacaxi
mais competitivo no mercado local, regional e externo.

Na justificativa, esclarece o autor da proposição, que o
Maranhão é considerado o 4º maior produtor do Nordeste e o 11º do
Brasil (conforme dados do IBGE/2014) e que a produção do abacaxi é
destacada por dois municípios produtores, Turiaçu e São Domingos
do Maranhão. Muito embora São Domingos do Maranhão seja
considerado o maior produtor do Estado, o município de Turiaçu
produz um abacaxi com mais qualidade, muito mais doce, que agrega
benefícios à saúde e é muito procurado por causa de seu sabor. Foi
exatamente o sabor diferenciado que tornou “o abacaxi de Turiaçu”
conhecido em todo o Brasil, tendo sido elevado à categoria de Bem
Cultural do Maranhão, conforme Lei nº 10.517, de 17/10/2016.

Ambos os municípios são responsáveis por inserirem o
Maranhão no mapa dos grandes produtores nacionais dessa fruta, cujo
sucesso de sabor se deve a uma combinação de fatores importantes,
segundo apontamento de pesquisadores: a genética superior da
variedade, a relativa riqueza do solo (potássio e magnésio) e a boa
adaptação ao microclima do local que propicia a maturação dos frutos,
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principalmente nos meses de agosto e novembro, produzindo sabor
doce e agradável.

Nos termos do presente projeto de Lei, a instituição do Polo
Maranhense de fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi visa
essencialmente fortalecer a cultura de um produto ímpar da agricultura
maranhense, garantir apoio estatal aos produtores, incentivo à produção
agrícola, agregar valor ao produto, melhorar a produtividade, criar frente
de trabalho e renda aos trabalhadores do campo e àqueles que sustentam
suas famílias com a venda do produto no varejo. Essa justificativa por
si só atende a pertinência da proposição.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e de competência concorrente, nos termos do que dispõe o
dispositivo constitucional, não havendo óbice para a sua aprovação.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto apresenta algumas impropriedades,
passiva de aprimoramento, no que se refere à delegação de atribuições
ao Poder Executivo.

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

 Assim sendo, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei
original, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de

Lei nº 267/2017, na forma de substitutivo anexo a este Parecer, conforme
acima sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 267/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 267 / 2017

Institui o Polo Maranhense de fortalecimento da
Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1. Fica instituído nas Microrregiões do Gurupi e Presidente
Dutra, o Polo de Incentivo à Cultura do Abacaxi.

Parágrafo único. Integram o Polo tratado no “caput” deste
artigo, os Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão.

Art. 2. São objetivos do Polo:
I – incentivar a produção, a industrialização, a comercialização

e o consumo do abacaxi;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias

aplicáveis à cultura do abacaxi, em especial o manejo, métodos de
irrigação e a produção de material genético básico;

III – estimular a melhoria da qualidade do produto, considerando
a competitividade no setor;

IV – estimular a geração de trabalho e renda no meio rural,
especificamente com ações voltadas para a agricultura familiar,
observado os princípios do desenvolvimento sustentável;

V – inclusão social de jovens e adultos nas localidades de seus
domicílios;

VI - combater a pobreza rural e suas consequências.
Art. 3. Compete ao Poder Público:
I – promover o zoneamento agroambiental fundamentado na

potencialidade climática e do solo (edáfica), identificando as áreas

propícias ao cultivo do abacaxi;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias

aplicáveis à cultura do abacaxi, especialmente métodos de irrigação e
produção de material genético básico;

III – elaborar normas de classificação e padronização de
produtos e embalagem;

IV – exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas, assim como do uso de agrotóxicos;

V – destinar recursos específicos para a pesquisa, inspeção
sanitária, assistência técnica e a extensão rural;

VI – fornecer assistência aos produtores, gratuita para a
agricultura familiar;

VII – desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII – criar mecanismos que propiciem tratamento tributário
diferenciado para a instalação de agroindústrias do abacaxi nas áreas de
concentração de produção da fruta;

IX – propor a criação, nas instituições bancárias oficiais, de
linhas de crédito especiais para:

a) a implantação e o custeio de culturas definidas como
prioritárias para o desenvolvimento da fruticultura maranhense;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de
embalagem de frutas, por associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias de processadoras de
frutas, por associações e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras
processadoras de frutas.

X – contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do
Maranhão.

Art. 4. As ações governamentais relacionadas com a
implantação do Polo de que trata esta Lei, contarão com a participação
de representantes dos produtores e das entidades públicas e privadas
ligadas à produção, à comercialização, ao armazenamento, à
industrialização e ao consumo do abacaxi.

Art. 5. A Administração Pública poderá celebrar convênios e
parcerias com instituições não governamentais e com a iniciativa
privada, com o objetivo de desenvolver projetos específicos voltados
para o fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi.

Art. 6. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 428/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 305/2017, de autoria do Senhor

Deputado Léo Cunha, que Considera Patrimônio Cultural e Imaterial
do Maranhão a “Celebração de Corpus Christi em Imperatriz”.

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

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

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

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, CF/88, senão
vejamos:
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

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

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

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo
à manutenção e à difusão das práticas culturais. Neste sentido, não há
maiores problemas em elevar, por lei, a Celebração de Corpus
Christi em Imperatriz à condição de Patrimônio Imaterial do Estado
do Maranhão.

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

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

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

Tais circunstâncias vêm somar esforços na proteção cultural
dos referidos bens imateriais, que inclusive podem vir a registro via
administrativa no modo já regulado pela Lei Estadual nº 10.514/2016.

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

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

305/2017 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 305/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 05 de dezembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo-Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 432/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 289/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Assegura a prioridade
de vagas, a quaisquer deficientes, nas Escolas Públicas do Estado do
Maranhão próximas à residência dos mesmos.

Convém relatar que já existe a Lei Ordinária nº 9.614, de 1º
de junho de 2012, que Dispõe sobre o direito de matrícula, em
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual próximos, de
pessoas com deficiência, e dá outras providências. Nota-se que o Projeto
de Lei, ora sob exame, possui o mesmo teor da Lei acima citada.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro
com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DA RELATORA:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de

Lei nº 289/2017, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já existe Lei no mesmo sentido
(Lei Ordinária nº 9.614, de 1º de junho de 2012 ).

É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 289/2017, nos
termos do voto da Relatora.

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

em 05 de dezembro de 2017.

Deputado  Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo-Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 433 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 310/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão, o dia 14 de julho, como o Dia da Comunidade
Francesa no Maranhão.
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Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído no

Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia da
Comunidade Francesa no Maranhão, a ser celebrado anualmente, no
dia 14 de julho.

Esclarece o autor da Proposição de Lei que o presente projeto
tem como objetivo incluir no calendário oficial de eventos do Estado
do Maranhão, o Dia da Comunidade Francesa, a ser comemorado,
anualmente, no dia 14 de julho. A data é celebrada na França e em
todos os locais onde existam comunidades francesas, e assinala a
Queda da Bastilha, o fim de uma tirania composta por dois dos
chamados estados (o do clero e o das famílias nobres), em detrimento
do terceiro estado, composto pela burguesia, comerciantes, artesãos
e os camponeses (a mais baixa camada desse terceiro estado), episódio
esse que deu origem ao feriado nacional número 1 dos franceses
desde então, a Revolução Francesa. Voltando no tempo, em 1612 teve
início o projeto chamado de França Equinocial, comandado pelo
francês Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardière, com a
aprovação do Rei Luís XIII, seguida de uma breve colonização e
hasteamento da bandeira francesa no então Forte São Luís (hoje
Palácio dos Leões), visto que Portugal ainda por aqui não se aventurara
como povoamento. Essa ocupação teve duração de três anos e os
franceses somente se retiraram em 1615, expulsos pelo português
Jerônimo de Albuquerque e outros. Ainda assim, e apesar dessa
expulsão, fato é que São Luís (homenagem a Luís IX, monarca e santo
francês) é a única capital brasileira fundada por franceses. A inclusão
da referida data no calendário oficial de eventos do Estado homenageia
assim os imigrantes daquele país, que se estabeleceram no Maranhão
e contribuíram para a sua formação e crescimento. A comunidade
francesa encontra-se por todo o Estado, principalmente na Capital, e
até recentemente era representada pela augusta Aliança Francesa
(agora, em fase de reestruturação), braço cultural importantíssimo
da difusão francofônica no mundo, além de ter, na figura de um cônsul
honorário a representação de seu país, para atender aos interesses e
necessidades dos franceses no Maranhão, fomentar a cultura e o
comércio bilateral. Essa justificativa por si só atende a pertinência da
matéria.

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

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

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

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

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

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

VOTO DA RELATORA:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 310/2017, nos termos do
voto da Relatora.

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

em 05 de dezembro de 2017.

Deputado  Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo-Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 434 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 311/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Festa do Círio de Nazaré.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a Festa do
Círio de Nazaré, a ser realizada anualmente pela Paróquia Nossa
Senhora de Nazaré, do Bairro do Cohatrac, em São Luís.

Esclarece o autor da Proposição de Lei que o presente projeto
tem como objetivo incluir no calendário oficial de eventos do Estado
do Maranhão, a Festa do Círio de Nazaré, realizada anualmente pela
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, do bairro do Cohatrac, em São
Luís. Realizado, inicialmente, em Belém do Pará há mais de dois
séculos, o Círio de Nazaré é a maior procissão católica do Brasil e
uma das mais belas do mundo. Reúne, anualmente, cerca de dois
milhões de romeiros, num espetáculo grandioso em homenagem a
Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus. Por sua grandiosidade, o
Círio de Belém foi registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como patrimônio
cultural de natureza imaterial. Mérito conquistado não só pela Imagem
de Nossa Senhora de Nazaré, mas também pelo simbolismo da corda
do Círio, que todos os anos é disputada pelos promesseiros e da
Berlinda, que se destaca na multidão carregando a pequena imagem
da santa. No Maranhão destaca-se a festa realizada em São Luís, que
acontece há 25 anos no bairro do Cohatrac. A organização começa
ainda no início do ano e envolve a participação de aproximadamente
1.500 voluntários. Além da imagem oficial, há ainda 20 réplicas que
participam das peregrinações na capital e em mais 12 municípios do
estado. Em sua última edição, o Círio de Nazaré reuniu somente na
procissão de encerramento, mais de 250 mil fiéis. Essa justificativa
por si só atende a pertinência da matéria.

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

– à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-Membros
da Federação.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 311/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 435 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 312/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Festa de Corpus Christi.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a Festa de
Corpus Christi, a ser realizada anualmente pela Igreja Católica.

Esclarece o autor da Proposição de Lei que o presente projeto
tem como objetivo incluir no calendário oficial de eventos do Estado
do Maranhão, a Festa de Corpus Christi, realizada anualmente pela
Igreja Católica. A Festa de Corpus Christi é a celebração em que
solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da
Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai
em procissão pelas ruas. A festa surgiu no séc. XIII, na diocese de

Liège, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon,
(†1258) que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma
festa litúrgica anual em honra à Sagrada Eucaristia. No Maranhão
destacam-se as solenidades de Corpus Christi realizadas em São Luís
e Imperatriz. Na Capital, a festa, que é realizada no Aterro do Bacanga,
já é considerada uma das mais importantes do calendário católico do
Estado e conta com a participação de 55 paróquias da Arquidiocese.
Para celebrar o dia, as comunidades adornam as igrejas e enfeitam as
ruas, confeccionando tapetes nos bairros por onde passa a procissão
de Corpus Christi. O tapete é feito de materiais reciclados como pó de
café, serragem, cascalho, casca de ovo, sal grosso, entre outros, sendo
preparados durante a noite e madrugada anterior, destacando-se os
do bairro do Cohatrac, Anjo da Guarda e Aterro do Bacanga. Já em
Imperatriz a solenidade ocorre no Estádio Frei Epifânio d’Abadia
com uma estimativa de público de 20 mil pessoas. Parte dos recursos
levantados com a Festa de Corpus Christi é usada na manutenção da
Casa do Senhor, instituição que trabalha na recuperação de
dependentes químicos da cidade. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

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

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

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

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

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

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

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 312/2017, nos termos do
voto do Relator.
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 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 05 de dezembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo -Relatora
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 436/2017

RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de
parecer, o Projeto de Lei nº 313/2017, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Companhia de Dança Folclórica Fogo Caipira, com sede e foro no
Município de São Luís, neste Estado.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover educação cultural à
comunidade; desenvolver cultura interação dos membros e comunidade
em geral; evitar a delinquência juvenil, devido à ausência de atividade
voltada aos mesmos.

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 313/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 438/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos
Lupi, Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
Senhor Carlos Lupi, faz jus a Medalha pelo reconhecimento do seu
trabalho como Presidente Nacional do Partido Democrático
Trabalhista-PDT, tendo assumido a presidência do mencionado partido
após a morte do líder e fundador da legenda, Leonel Brizola, em 2004.
Ele se licenciou da presidência do partido após se tornar ministro do
Trabalho, em 2007.

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 043/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa.

 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 043/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº439 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Adriano Sarney, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao Prefeito da Antônio
Carlos Peixoto de Magalhães Neto, o ACM Neto.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei que, o
homenageado, o Senhor Antônio Carlos Magalhães Neto, mais
conhecido como ACM Neto, é um bacharel em Direito e político
brasileiro, nascido na capital da Bahia, em 26 de janeiro de 1979.
Neto do falecido Antônio Carlos Magalhães (ACM) e filho de Antônio
Carlos Magalhães Júnior, ACM Neto foi eleito prefeito de Salvador em
2012 e reeleito em 2016, pelo DEM (Partido Democrata) Na
adolescência, ACM Neto estudou em dois colégios: no Colégio Marista,
onde foi líder de sala; e no Colégio Módulo, onde fundou o grêmio
estudantil. Formou-se em Direito, na Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Acompanhou de perto as campanhas do avô e do tio, Luís
Eduardo Magalhães. Entrou na vida política pelas mãos do avô Antônio
Carlos Magalhães (1927-2007), que foi governador, senador e ministro
das Comunicações. Entre os anos 1999 e 2002, ACM Neto foi assessor
da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. ACM Neto chegou à
Câmara dos Deputados em 2002, com 23 anos. Reelegeu-se em 2006
e 2010. Neste período, apareceu bastante na mídia devido à sua
participação na CPI dos Correios. Em 2008, foi candidato à prefeitura
de Salvador, porém não alcançou votação suficiente para ir ao segundo
turno. Em 2009, no cargo de Corregedor da Câmara dos Deputados
e integrante do Conselho de Ética, pediu a cassação do deputado
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Edmar Moreira, acusado de usar a verba indenizatória da Câmara
em suas próprias empresas. No ano de 2010, ACM Neto foi reeleito
deputado federal, sendo o mais votado da Bahia e o oitavo mais
votado no Brasil. Em 2011, foi apontado como o 6º parlamentar mais
influente no Congresso. Aos 33 anos, em 2012, foi eleito prefeito de
Salvador no segundo turno. Em 2016, Antônio Carlos Magalhães
Neto foi reeleito para o cargo de prefeito de Salvador no primeiro
turno, cargo que ocupa ate hoje. Segundo a Vox Populi, ACM Neto foi
considerado duas vezes seguidas (2013 e 2014) o prefeito mais bem
avaliado do Brasil, com aprovação d e 61% da população
soteropolitana. Em 2015, o bom desempenho foi repetido e superado.
Segundo o Instituto Paraná, Neto tem 84,7% de aprovação entre os
soteropolitanos.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “b”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 808/2016, em que determina que será destinada aos membros dos
parlamentos nacional ou estrangeiro que se destacarem nas lides
parlamentares ou aos membros da classe política com decisiva
atuação para o desenvolvimento político do Estado Brasileiro;

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 044/2017, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney.

 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 044/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 440/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 045/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Rigo Teles, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Ricardo Tadeu
Bugarin Duailibe, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
Senhor Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, faz jus a Medalha pelo
reconhecimento do seu trabalho como advogado, foi condecorado
com o diploma da Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho,
no grau de Oficial, concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da
16ª Região, e com a medalha do Mérito Judiciário “Des. Antônio
Rodrigues Vellozo”, por relevantes serviços prestados ao Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, concedida pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão. Teve participação ativa perante o Conselho
Seccional da OAB neste Estado, como Conselheiro e como membro do
seu Tribunal de Ética. Foi fundador e presidente do Instituto dos
Advogados do Maranhão – IAM e, após 35 (trinta e cinco) anos de
ininterrupta atividade advocatícia, foi nomeado desembargador, em
09 de agosto de 2013, na vaga do Quinto Constitucional, reservada à
classe dos advogados. Atualmente, é membro da 5ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

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

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

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 045/2017, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles.

 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 045/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 442/2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 295/2017, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
Municípios no âmbito do Estado do Maranhão a terem o trânsito
integrado ao Sistema Nacional de Trânsito.

Justifica o autor da Proposição de Lei que “a municipalização
do trânsito envolve a estruturação administrativa, a preparação técnica
e a adequação legal do Município às normas do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) e ao disposto no CTB”. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

Conforme o texto do Projeto de Lei, em análise, é condição
prévia para firmar convênio de cooperação técnica e financeira e/ou
receberem transferências voluntárias do Governo do Estado do
Maranhão, salvo as exceções nas áreas de educação, segurança pública
e saúde, que os Municípios do Estado do Maranhão tenham seus
sistemas municipais integrados ao Sistema Nacional de Trânsito.

Continua o Projeto de Lei, no seu art. 2º, dispondo que a
Integração do Trânsito é o processo legal, administrativo e técnico por
meio do qual o Município assume integralmente a responsabilidade
pelos serviços de planejamento da circulação de pedestres e veículos,
de orientação e fiscalização do trânsito, de tratamento do transporte
coletivo, dentre outras atividades descritas no art. 24 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997).

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

juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 295/2017 apresentado, nos âmbitos formal e material.

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

Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

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

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

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

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

Logo, o presente Projeto (Projeto de Lei nº 295/2017) é de
iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções nesta
fase do processo legislativo.

Quanto à competência para legislar sobre o assunto, o
Projeto de Lei nº 295/2017 também não encontra óbices para a
sua aprovação, tendo em vista ser competência do Estado tratar sobre
sua organização administrativa interna (art. 25, § 1º, c/c art. 18, caput,
ambos da CF/88), além de ser competência sua também, em comum
com os demais entes, “estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trânsito” (art. 23, II, CF/88).

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

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O Sistema
Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade
o exercício das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos,
formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação,
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização,
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades”
(art. 5º).

Constituem objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de
Trânsito:
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito,
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu
cumprimento;
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a
execução das atividades de trânsito;
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim
de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Estabeleceu-se ainda no Código de Trânsito Brasileiro que “Os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos
órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários,
estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações” (art. 8º).

Desta forma, é permitido que os Estados condicionem suas
transferências voluntárias aos Municípios, como se pretende no
presente projeto de lei em análise.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o Projeto de Lei nº 295/2017 não encontra objeções para sua
aprovação.

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

295/2017, por encontrar-se conforme a Constituição Federal de
1988, tanto no âmbito formal, quanto no material.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 295/2017, nos termos do
voto da Relatora.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 05 de dezembro de 2017.

Deputado  Marco Aurélio-Presidente
Deputada Francisca Primo-Relatora
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 443/2017

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

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 315/2017, objeto da Mensagem do Executivo n° 102/
2017, de autoria do Poder Executivo,  que altera dispositivo da Lei
10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a utilização e
transferência dos saldos credores acumulados do ICMS em decorrência
de operações de exportação de mercadorias, tratada no § 2º do art. 21
da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, e revoga a Lei
8.616/2007.

A proposição visa alterar o § 1º do art. 1º da Lei 10.489, de 14
de julho de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação:

“(..) Art. 1º (.. .) § 1° Até 30 de junho de 2019, o
estabelecimento exportador que tenha sido reconhecido pelo
Poder Executivo como projeto de investimento produtivo
de relevante interesse para o Estado poderá transferir o
saldo remanescente dos seus créd itos para outros
contribuintes, não se aplicando, neste caso, a condicionante
prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Note-se que a proposta de alteração acima descrita visa ampliar
o prazo para 30 de junho de 2019, no sentido de que o estabelecimento
exportador, que tenha sido reconhecido pelo Poder Executivo como
projeto de investimento produtivo de relevante interesse para o Estado,
possa transferir o saldo remanescente dos seus créditos para outros
contribuintes, visto que, ao teor do texto legal vigente, este prazo
encerrar-se-á em 31 de dezembro do corrente ano. Como bem esclarece
a Mensagem Governamental.

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.
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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”.

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

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.

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.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executiva Estadual 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).”

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 sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei
capaz de macular o processo legislativo.

Ultrapasso o aspecto formal, não podemos olvidar que dentro
do princípio mundialmente aceito de não se exportar tributos, e
consequentemente, incentivar a exportação por meio de desoneração
da carga tributária, a Carta Política de 1988, com redação conferida
pela EC n° 42/2003, determina que não incidirá ICMS “sobre operações
que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados
a destinatários no exterior [...]”

Dessa forma, e para concretizar a vontade constitucional, o
exportador manterá o direito ao crédito e consequentemente ao
aproveitamento do montante do ICMS relativos às operações anteriores
de entrada (art. 155, §2°, X, a, da CF/1988)

Assim sendo, a Lei Estadual poderá estabelecer o procedimento
para declarar o aproveitamento e existência dos créditos para
transferência entre estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros,
com o intuito de criar mecanismos de defesa da arrecadação tributária,
evitando com isso, distorções no mercado e na arrecadação do ICMS.

Diante do exposto, observa-se que Lei Estadual se encontra
em perfeita consonância com o Sistema Tributário Nacional.

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

opina-se pela aprovação do Projeto de Lei n° 315/2017, por não
possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

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; Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 315/2017, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
     SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 05 de dezembro de 2017.

Deputado  Marco Aurélio-Presidente
Deputado Levi Pontes-Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Fábio Braga
Deputado Vinicius Louro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 444/2017

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

parecer, o Projeto de Lei nº 321/2017, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação de Prestadores de Serviços e Vendedores Ambulantes
da Avenida Beira Rio, com sede e foro no Município de Imperatriz,
neste Estado.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade o trabalho em prol da comunidade,
em defesa de políticas públicas de interesse comunitário, garantidas a
todos os cidadãos pela Constituição da República Federativa do Brasil,
com a participação de todos os prestadores de serviços e vendedores
ambulantes da Avenida Beira Rio.

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 321/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 05 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio-Presidente
Deputado Antônio Pereira-Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 445 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 299/2017, de autoria

do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Dispõe sobre a
Isenção de pagamento de Tarifa para Embarque de Viaturas e
Motocicletas da Policia 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.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 299/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 299/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2017.

Deputado Prof. Marco Aurélio - Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Roberto Costa
Deputado Carlinhos Florêncio

PROJETO DE LEI Nº 299 / 2017

Altera a redação dos art. 1º e 2º  da Lei nº 9.926,
de 25 de setembro de 2013, que Dispõe sobre a
isenção de tarifa de embarque no Ferry-boat no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º. Os artigos 1º e 2º da Lei nº 9.926, de 25 de setembro
2013, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam Isentas do pagamento de Tarifa de Embarque
as ambulâncias pertencentes ao Estado e aos Municípios,
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, FerryBoat, no
âmbito do Estado.
Art. 2º Os veículos tratados no “caput”, devem estar
caracterizados com o brasão do Estado, designando que
pertencem à frota da Secretaria de Saúde do Estado, no
caso das ambulâncias ou do Sistema de Segurança Pública
do Estado do Maranhão, no caso dos demais veículos. As
ambulâncias pertencentes aos municípios devem estar
devidamente identificadas com o nome do respectivo
município.”

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 446 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 219/2017, de autoria da

Senhora Deputada Ana do Gás, que Obriga todas as casas noturnas que
oferecem músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do
Maranhão, fixarem placas informativas referentes a valor do ingresso e/ou
couvert artístico cobrado.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente Projeto
de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DA RELATORA:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

nº 219/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que está de
acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 219/2017, nos termos do voto
da Relatora.

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

em 06 de dezembro de 2017.

Deputado Prof. Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Antonio Pereira
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa
Deputado Carlinhos Florêncio

PROJETO DE LEI Nº 219/ 2017

Obriga todas as casas noturnas que oferecem músicas
ao vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do
Maranhão, fixarem placas informativas referentes a
valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado.

Art. 1º - Fica obrigado, todas as casas noturnas que oferecem
músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem
placas informativas referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico
cobrado.

Parágrafo único – As placas a que se refere o “caput” deste artigo
deverão conter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) centímetros de altura por
trinta centímetros de largura, em fundo branco com letras pretas, e postas
visivelmente na entrada principal do estabelecimento, em altura não
superior a dois metros.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto no artigo 1º e seu
parágrafo único sujeitará o infrator: multa e interdição parcial ou total do
estabelecimento, instituídos pelo Órgão regulador competente (Instituto
de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON-
MA).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 447 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 142/2017, de autoria da

Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui a Política Estadual de Incentivo
à Geração e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, e dá outras providências.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente Projeto
de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
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VOTO DA RELATORA:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei nº

142/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que está de
acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/2017, nos termos do voto
da Relatora.

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

em 06 de dezembro de 2017.

Deputado Prof. Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Antonio Pereira
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa
Deputado Carlinhos Florêncio

PROJETO DE LEI Nº 142 / 2017

Institui a Política Estadual de Incentivo à Geração e
ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, e dá outras
providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Estadual de Incentivo à
Geração e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, com a finalidade de aproveitar
o potencial solar do Estado do Maranhão para racionalizar o consumo de
energia elétrica.

Art. 2º A Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da
Energia Solar – Pró-Solar tem por objetivos:

I - aumentar o uso da energia solar na matriz energética do Estado;
II - estimular a implantação de sistemas de energia solar e os

investimentos nessa área, englobando o desenvolvimento tecnológico e a
geração, fotovoltaica e fototérmica, para comercialização e autoconsumo
nas áreas urbanas e rurais, pela iniciativa pública e privada, considerando
o uso residencial, comunitário, comercial, industrial e agropecuário;

III - especialmente, incentivar a geração e o uso da energia
fotovoltaica em áreas distantes da rede de distribuição de energia elétrica;

IV - transformar o Estado em um referencial nacional de geração e
consumo de energia solar;

V - reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de
consumo;

VI - incentivar a implantação de indústrias de equipamentos,
materiais e componentes utilizados em sistemas de energia solar,
propiciando a geração de emprego e renda;

VII - fomentar:
a) Programas de capacitação e formação de recursos para atuar em

todas as etapas da cadeia produtiva da energia solar;
b) Estudos sobre a aplicação e ampliação do uso da energia elétrica

a partir da energia solar;
c) Campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia

solar;
VIII - contribuir para a diminuição dos índices relativos à emissão

de gases de efeito estufa;
IX - incentivar as instituições públicas e autarquias de pesquisa e

ensino do Estado a desenvolverem programas de pesquisa destinados ao
incremento da geração e do uso da energia solar no Tocantins;

X - estimular o desenvolvimento e a capacitação de setores
comerciais e de serviços relativos a sistemas de energia solar;

XI - fomentar estudos para implantação de energia solar nos órgãos
da administração Direta e Indireta do Estado;

XII - contribuir para a manutenção de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Art. 3º São instrumentos da Pró-Solar:

I - o incentivo fiscal e de crédito;
II - o fomento à pesquisa e tecnológica;
III - a assistência técnica de sistemas para uso e consumo de

energia.
Art. 4º Na celebração de convênio com o Estado, para a construção

de prédios públicos e conjuntos habitacionais, têm prioridade os municípios
que disponham de legislação promotora do uso de energia solar fotovoltaica
e fototérmica.

Art. 5º O Poder Público disciplinará a participação de instituições
públicas e privadas, nas discussões e apresentação de sugestões para a
implantação da Política de que trata a presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 449/2017

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa
nº 049/2017, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, subscrita
por mais de um terço dos membros desta Casa, que propõe nova redação
ao art. 10, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

Em síntese, o presente Projeto de Resolução Legislativa objetiva
disciplinar sobre a vacância do cargo da Mesa Diretora nas hipóteses
previstas no art. 75, do Regimento Interno ou pelo afastamento do titular
para exercício de cargo ou função em outro Poder, que passa a ter a
seguinte redação:

“Art. 10 Declarado vago o cargo na Mesa Diretora, nas
hipóteses previstas         no art. 75 deste Regimento ou pelo
afastamento do titular para exercício de cargo ou função em
outro Poder, a sucessão dar-se-á da seguinte forma:
 I- Para o cargo de Presidente pelo 1º Vice-Presidente e para
este e os demais obedecidos na ordem de sua sequência,
realizando-se a eleição para os que restarem vagos, no prazo
de até 5 (cinco) sessões ordinárias, obedecidas as regras do
art. 8º deste Regimento Interno.
 II- Para o cargo de Secretário, aplica-se a regra de sucessão
prevista no inciso anterior, no prazo de até 5 (cinco) sessões,
nos termos do art. 8º deste Regimento Interno.”

As resoluções constituem, em conjunto com as normas do art.
59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos normativos
primários, e disporão sobre a regulação de determinadas matérias pelo
Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos decretos
legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente interna
corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitucional
assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica de funções,
a exclusiva competência para dispor sobre sua organização e seus serviços
internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in
verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias [...]”
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Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da

proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do 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 [...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa da
Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse fim
criada, também por um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimentais
o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoante o
direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº
049/2017. Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 049/2017,
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2017.

Deputado Prof. Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 450/2017

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

legalidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 007/
2017, de autoria do Senhor Deputado Estadual Fábio Macêdo, subscrita
por um terço dos membros desta Casa, que altera a redação do § 3º, do art.
29, da Constituição do Estado do Maranhão e dá outras providências.

A Proposta de Emenda Constitucional foi dispensada de pauta e
encaminhada a esta Comissão Técnica para análise e emissão de Parecer,
nos termos do Requerimento nº 953/2017, aprovado em Plenário em 05/
12/2017.

Com efeito, a alteração que se pretende fazer no texto da
Constituição Estadual é mínima, como se nota, in verbis:

Art. 29. (...)
§ 3º. A partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura,
a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias,
para a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora
para o mandato de dois anos, permitida a reeleição. (Redação
dada pela EC 60/2010)
Art. 29. (...)

§ 3º. A partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da
legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões
preparatórias, para posse de seus membros e eleição da Mesa
Diretora para o mandato de dois anos, vedada a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
(Proposta de nova redação da presente Emenda Constitucional)

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:

Deste modo, opina-se pela aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição Estadual nº 007/2017, por não apresentar vício de
materialidade, quanto à inconstitucionalidade e injuridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Estadual
nº 007/2017, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2017.

Deputado Prof. Marco Aurélio - Presidente e Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Roberto Costa
Deputado Carlinhos Florêncio
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