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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/12/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.12.2017

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 260/2017 (MENSAGEM Nº
107/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI A
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE TRÂNSITO – GAT SOBRE
O VENCIMENTO, AOS SERVIDORES INTEGRANTES DO GRUPO
ESTRATÉGICO, SUBGRUPO GESTÃO DE TRÂNSITO, ANALISTA
DE TRÂNSITO E ASSISTENTES DE TRÂNSITO, DO QUADRO DE
PESSOAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
MARANHÃO – DETRAN/MA. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. . – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES.

II – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nº  954/2017)

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº 019/2017,
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 099/2017), 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. COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL
EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; E ADMINISTRAÇÃO, PÚBLICA E
SEGURIDADE SOCIAL. RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQS.  Nºs 969,

992,993 e 998/2017)

3. PROJETO DE LEI  Nº 006/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, 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. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
COM EMENDA. – RELATOR DEPUTADO  FÁBIO MACÊDO; E
PARECER VERBAL EMITIDO PELA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. -  TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM.

4. PROJETO DE LEI  Nº 292/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, DISPÕE SOBRE O
RECONHECIMENTO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA
SERRA COMO EVENTO OFICIAL DO CALENDÁRIO CULTURAL
E TURÍSTICO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM.

5. PROJETO DE LEI  Nº 324/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO,  DISPÕE SOBRE O
“RECONHECIMENTO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ COMO EVENTO OFICIAL DO CALENDÁRIO
CULTURAL E TURÍSTICO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM.

6. 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 PRÉVIO
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.  RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM. DEPENDE DE PARECER CONCLUSIVO
DAS EMENDAS APRESENTADAS, NOS TERMOS DO ART.249
DO REGIMENTO INTERNO.

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

7. PROJETO DE LEI Nº 116/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI O DIA DO
BOMBEIRO CIVIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR
FALTA DE QUORUM.

8. PROJETO DE LEI Nº 310/2017, 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 DO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

9. PROJETO DE LEI Nº 311/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO A FESTA
DO CÍRIO DE NAZARÉ. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

10. PROJETO DE LEI Nº 312/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO A FESTA
DE CORPUS CHRISTI. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

V – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2017,
ORIUNDO DO PARECER Nº 485/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE À
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 118/17, QUE AUTORIZA O
GOVERNADOR DO ESTADO NA FORMA DO § ÚNICO, ART. 62
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PARA AFASTAR-SE DO ESTADO
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OU DO PAÍS  NO  ANO DE 2018. - RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURELIO

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2017,
ORIUNDO D PARECER Nº 486/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE À
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 119/17, QUE AUTORIZA O
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO NA FORMA DO § ÚNICO,
ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PARA AFASTAR-SE
DO ESTADO OU DO PAÍS  NO  ANO DE 2018. - RELATOR
PROFESSOR MARCO AURELIO

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
DEPUTADO FEDERAL ROBERTO DE LUCENA. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE
QUORUM.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, SENHOR
PITÁGORAS MENDES NUNES. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

15. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO SENHOR
EURICO ALVES DA SILVA FILHO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

VII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

16. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE CONCEDE
MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR JOAQUIM
FERREIRA DOS SANTOS NETO, PASTOR DA IGREJA BATISTA
DO ANGELIKM – IBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

VIII – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO -REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nº 974/2017)

17. MOÇÃO Nº 032/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ, QUE PROMOVE HOMENAGEM AOS
PROFESSORES, PESQUISADORES, DOUTORES, INSTITUIÇÕES
E DEMAIS AUTORIDADES QUE CONTRIBUEM PARA O ESTUDO
E A PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO PELA POPULAÇÃO
MARANHENSE DA BALAIADA, MOVIMENTO DE
IMENSURÁVEL IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DA
DEMOCRACIA EM NOSSO ESTADO. COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR
FALTA DE QUORUM.

IX  – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

18. REQUERIMENTO Nº 997/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO REQUERIMENTO DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO TIME DE BASQUETE
MASCULINO DO MOTO CLUB, PARABENIZANDO-O PELA
CONQUISTA DO CAMPEONATO MARANHENSE DE BASQUETE
ADULTO MASCULINO 2017, TÍTULO INÉDITO DO REFERIDO
CLUBE. TRANSFERIDA A DISCUSSAO E VOTAÇÃO POR FALTA
DE QUORUM.

19. REQUERIMENTO Nº 999/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, ANEXADO  REQ. Nº 1002/2017,
DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, AMBOS  REQUERENDO
QUE, APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE
LEI Nº 331/2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMOS
ADITIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM.

20. REQUERIMENTO Nº 1000/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SENHOR
JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA, POR SUA ELEIÇÃO PARA
PRESIDIR O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E O
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE
QUORUM.

21. REQUERIMENTO Nº 1007/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENARIO, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA, O
PROJETO DE LEI Nº 338/2017, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE ALTERA AS TABELAS DE VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES DAQUELE PODER. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM.

22. REQUERIMENTO Nº 1010/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO  EDUARDO BRAIDE, REQUERENDO,   DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO , INFORMAÇÕES A  SECRETÁRIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,CINTHIA
MOTA, ACERCA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS,
RENEGOCIAÇÕES, VALORES , PRAZO DE CARÊNCIA E
PROJETOS PREVISTOS NOS CONTRATOS  ,TENDO EM VISTA A
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 331/17. INDEFERIDO
PELA MESA. O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO CONFORME
O ART. 159 DO R.I.

23. REQUERIMENTO Nº 1012/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLEONES
CUNHA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR A
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 14/
12/2017.

24. REQUERIMENTO Nº 1013/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO
NOBERTO, PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO COMO
PRESIDENTE DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS NO
DIA 16/12/2017.

25. REQUERIMENTO Nº 1015 /17,DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO  NOS TERMOS DO
QUE DISPÕE O REGIMENTO INTERNO,  QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
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VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE
LEI Nº 341/17, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE
QUORUM.

26. REQUERIMENTO Nº 1017/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUERENDO  NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O REGIMENTO INTERNO,  QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE
LEI Nº 345/17, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

X – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DA MESA

27. REQUERIMENTO Nº 1005/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DE 19/12/17, O
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2017, COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. TRANSFERIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

28. REQUERIMENTOS NºS 1011 E 1014/2017, DE AUTORIA
DOS  DEPUTADOS NINA MELO E JÚNIOR VERDE, REQUEREM
QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA DO JORNALISTA OTHELINO
ALVES FILHO PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA A
14/12/17.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 20/12/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. MEDIDA PROVISÓRIA N° 262/17, enviado pela Mensagem

N° 115/17, que dispõe sobre a implementação do Programa “Adote um
Casarão” pelo Governo Estadual e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 353/17, enviado pela Mensagem N°
117/17, que aprova o Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 354/17, enviado pela Mensagem N°
116/17, que cria a “Bolsa Preceptor” e a “Bolsa Residente” no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 355/17, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que altera o inciso III do art. 2°, da Lei 8.945 de 13 de abril
de 2009, que dispõe sobre a isenção de taxas cartorárias às Entidades e
Instituições sem fins lucrativos.

5. PROJETO DE LEI N° 356/17, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que dispõe sobre a alteração na Lei n° 10.218 de 27 de março
de 2015.

6. PROJETO DE LEI N° 357/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que concede bonificação de 10% em concursos públicos
ao cidadão maranhense nato ou cidadão que comprovar domicílio no
Maranhão não inferior aos 12 (doze) meses que antecederem a data de
publicação do edital.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 350/17, de autoria do Senhor Deputado

Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a Associação
Antônio Brunno Pessoa Sousa.

2. PROJETO DE LEI Nº 351/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Casa da Amizade de
São Luís da Ass. Das Senhoras de Rotarianos.

3. PROJETO DE LEI Nº 352/17, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de
passageiro de transporte público intermunicipal, quando o percurso da
viagem seja igual ou superior a 100 km (cem quilômetros).

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Padre
Claudio Sousa Fernandes.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 345/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 114/17, que regula o “Programa Mais Esporte” e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021/17, enviado
pela Mensagem Nº 22/17, que altera a redação de dispositivo da Lei
Complementar Nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciária do Estado do Maranhão); acrescenta dispositivo à
mesma Lei Complementar e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 042/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria

Macedo, que envia Moção de Aplauso ao Governo do Estado do Maranhão,
à Secretaria de Estado da Segurança e à CODEVIM ( Coordenação das
Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher)
pelos 30 (trinta) anos de implantação da Delegacia da Mulher no Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 346/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macedo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores e Produtores do Povoado Cabeceira do Magu, no Município
de Santana do Maranhão – MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 347/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macedo, que considera de Utilidade Pública o Sindicato dos Pescadores
Profissionais Artesanais, Marisqueiros criadores de peixe, marisco e
trabalhadores na pesca do Município de Santana do Maranhão, no Estado
do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 348/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores
do Município de Santana do Maranhão – MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 349/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Lavradores do Povoado Coqueiro do Magu.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 342/17, de autoria da Senhora Deputada

Andrea Murad, que torna obrigatória, em todos os supermercados e
congêneres, a adaptação de 5% (cinco por cento) dos carrinhos de compras
às crianças e adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida.

2. PROJETO DE LEI Nº 343/17, de autoria da Senhora Deputada
Andrea Murad, que dispõe sobre a transparência na Política Estadual de
Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 344/17, de autoria da Senhora Deputada
Andrea Murad, que determina que toda e qualquer propaganda institucional,
no Estado do Maranhão, financiada com recursos do tesouro estadual,
traga elementos capazes de identificar o número do contrato administrativo,
o valor do contrato de publicidade, a edição e data de publicação do
contrato no Diário Oficial e a tiragem da referida publicidade.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/17,
de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Coronel QOPM Jorge Allen
Guerra Luongo, Sub-Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/17,
de autoria do Senhor Deputado Fábio Macedo, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Kléber Costa Carvalho,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 20/12/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

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 do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (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 DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 115 / 2017

São Luís, 18 de Dezembro de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que institui o
Programa Adote um Casarão.

O Centro Histórico de São Luís é parte da identidade de todo
maranhense e possui incomensurável valor histórico, artístico e cultural,
reconhecido nas mais diversas esferas. A área é considerada Patrimônio
Cultural da Humanidade da UNESCO, é tombada pelo Governo Federal e
Estadual, bem como integra a Zona de Preservação Histórica (ZPH) do
Município de São Luís.

Considerando que o Governo do Estado do Maranhão tem o
dever de proteger o patrimônio cultural brasileiro e os bens de valor histórico,
artístico e cultural maranhenses, conforme previsto no artigo 216, §1º, da
Constituição Federal de 1988, e o artigo 12, I, c, da Constituição
Maranhense, é indispensável que sejam tomadas as providências cabíveis
para a recuperação e ocupação do Centro Histórico de São Luís.

Contudo, é imperioso ressaltar os altos gastos necessários para o
restauro dos imóveis históricos, em meio a tantas prioridades derivadas da
dívida social por décadas acumulada. Nesse contexto, pretende-se a criação
de um programa que permita a participação da iniciativa privada de forma
mais eficiente e benéfica aos interesses maranhenses.

A urgência da matéria deriva da necessidade de publicação de
editais com prazos hábeis para que obras emergenciais possam ser
executadas, inclusive em face de entendimentos com outros órgãos públicos.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262
DE 14  DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a implementação do Programa “Adote
um Casarão” pelo Governo Estadual e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição legal que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão, adota a seguinte Medida Provisória, com força de
lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual “Adote um Casarão”,
que visa à restauração e à ocupação dos imóveis ociosos de propriedade do
Governo do Estado do Maranhão localizados no Centro Histórico de São
Luís.

Parágrafo único. Para os fins desta Medida Provisória, será
considerada como área do Centro Histórico de São Luís aquela delimitada
pelo Decreto Estadual nº 10.089 de 1986 e como “casarões” os imóveis
pertencentes ao Governo do Estado do Maranhão nela localizados.

Seção I
Das Disposições Gerais do Programa

Art. 2º O Programa Estadual “Adote um Casarão” tem por
objetivos:

I – promover a recuperação física do patrimônio imóvel de cunho
histórico-cultural pertencente ao Governo do Estado;

II – preencher vazios urbanos no Centro Histórico de São Luís e
satisfazer a função social da propriedade, de acordo com as diretrizes
nacionais de ocupação urbana;

III – impulsionar o desenvolvimento sustentável e socialmente
inclusivo do Centro Histórico de São Luís;

IV – valorizar o patrimônio histórico e a cultura maranhense;
V – incentivar o comércio local, principalmente as atividades

voltadas ao turismo e à cultura local;
VI – conferir visibilidade turística ao Centro Histórico de São

Luís.
Art. 3º A adoção de um casarão consiste na restauração física de

bem imóvel pertencente ao Governo do Estado, realizada por particular
com base em seus próprios recursos financeiros e por sua conta e risco.

Parágrafo único. A subcontratação de terceiros para a condução da
obra é permitida e não descaracteriza a adoção aqui tratada.

Art. 4º Como contrapartida pela adoção do casarão, o particular
poderá gozar das seguintes modalidades de benefício:

I – concessão de uso do imóvel, pelo tempo previsto em edital e
na proposta do particular;

II – concessão de incentivos fiscais, conforme estabelecido pela
Lei Estadual nº 9.437, de 15 de agosto de 2011;

III – remissão de débitos de origem administrativa e/ou judicial do
particular para com o Estado, excetuando-se as dívidas de origem tributária.

§1º As modalidades de contrapartida instituídas por este artigo
poderão ser gozadas alternativa ou cumulativamente pelos particulares
inscritos, a depender das possibilidades aventadas nos editais de
chamamento do Programa.

§2º A escolha pela(s) modalidade(s) de contrapartida a ser(em)
usufruída(s) pelo particular será feita de acordo com o juízo de conveniência
e oportunidade da Administração, nos termos previstos nos editais de
chamamento.
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Art. 5º Estará apta a participar do Programa “Adote um Casarão”

qualquer pessoa de direito privado, física ou jurídica, desde que respeitadas
as condicionantes previstas no edital de chamamento público.

§1º Deverão constar nos editais de chamamento público requisitos
que visem a garantir que os proponentes possuam recursos financeiros, ou
tenham claro acesso à forma de captação de recursos, suficientes para arcar
com os custos da restauração dos casarões.

§2º É possível a formação de consórcio entre os particulares que
pretendam participar do Programa.

Seção II
Do procedimento

Art. 6º A Administração Pública publicará editais de chamamento
público do Programa, nos quais serão especificados os imóveis passíveis
de restauração, as condições de inscrição, as diretrizes prioritárias de
ocupação, quando for o caso, o procedimento de análise das propostas, os
critérios de desempate, os termos da adoção e outros dispositivos que se
mostrarem necessários para o desenvolvimento do Programa.

Parágrafo único. Os requisitos do edital deverão considerar as
peculiaridades dos imóveis e os objetivos a serem atingidos por cada edital
do Programa.

Art. 7º O proponente considerado habilitado a adotar um casarão
deverá assinar Termo de Adesão ao Programa “Adote um Casarão”,
contendo as condições específicas da sua adoção, por meio do qual será
considerado participante do Programa e assumirá todas as
responsabilidades dele decorrentes.

§1º Por meio da assinatura do Termo de Adesão, o particular se
tornará inteiramente responsável, financeira e juridicamente, pela obra de
restauração do imóvel adotado, devendo se comprometer a obedecer às
normas de tombamento vigentes.

§2º As diretrizes gerais dos Termos de Adesão deverão ser
estabelecidas por meio de decreto regulamentar.

Art. 8º. Os projetos básico e executivo das obras de reforma
deverão ser elaborados pelo próprio particular que vier a adotar o casarão.

§1º Eventuais falhas de projeto não darão causa a qualquer
responsabilização da Administração Pública e não isentam o particular de
suas obrigações tais quais assumidas no Termo de Adesão ao Programa.

§2º O particular será responsável por obter todas as autorizações
e licenças para a aprovação dos projetos, condução das obras e ocupação
do imóvel.

Art. 9º O particular que não realizar a obra em tempo hábil, por
sua culpa ou dolo, será excluído do Programa, perdendo todos os benefícios
e direitos que lhes foram conferidos, sem direito a qualquer tipo de
indenização.

Art. 10 Estando a obra de acordo com as especificações do Termo
de Adesão e procedida a restauração do casarão, a Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo, através de sua Unidade Técnica, emitirá Termo de
Conclusão Provisório da Obra de Restauro e, após 30 (trinta) dias, Termo
de Conclusão Definitivo da Obra de Restauro.

§1º Somente após a emissão do Termo de Conclusão Definitivo da
Obra de Restauro, o particular fará jus de gozar de qualquer das modalidades
de contrapartida dispostas no art. 4º.

§2º Nos termos do Decreto regulamentador, poderá haver a
concessão parcial de contrapartidas no curso da obra.

Art. 11. Desde que observadas as normas de tombamento, será
permitida a instalação de placas no casarão, bem como a divulgação e o
marketing da sua restauração, devendo constar, em qualquer dos meios de
divulgação, símbolo ou menção ao Governo do Estado do Maranhão.

Seção III
Das modalidades de contrapartida

Subseção I
Da concessão de uso do imóvel

Art. 12. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá ser
recompensada pela concessão de uso do imóvel por tempo limitado,
obedecendo-se ao máximo de 30 (trinta) anos.

Parágrafo único. Fica a Administração Pública Estadual autorizada
a realizar concessão de uso dos imóveis referidos no parágrafo único do
art. 1º, nos termos instituídos por esta Medida Provisória.

Art. 13. Os editais de chamamento deverão estabelecer as diretrizes
prioritárias de ocupação dos casarões e/ou serviços a serem neles prestados
para cada ciclo do Programa.

Art. 14. Os documentos submetidos pelos proponentes deverão
conter proposta de uso e ocupação do imóvel, de eventuais serviços a
serem prestados e de tempo de ocupação, sem prejuízo de outros
documentos exigidos no edital de chamamento.

Art. 15. Caso o casarão seja destinado à ocupação e/ou serviços
diversos daqueles pactuados, sem prévia autorização da Administração
Pública e o devido aditamento do Termo de Adesão, a concessão de uso
será revogada e o particular excluído do Programa, sem qualquer direito a
indenização pelas obras já realizadas, retornando o imóvel ao domínio
pleno do Estado.

Art. 16. Aqueles que adotarem um casarão mediante contrapartida
desta Subseção não poderão repassar, de qualquer forma, o domínio do
imóvel a terceiros, seja por meio de locação, cessão, ou outros, sem prévia
anuência da Administração Pública.

Art. 17. O concessionário será responsável pela manutenção e
plena conservação do casarão, às suas expensas e por sua conta e risco,
durante todo o período que durar a concessão.

Art. 18. Extinta a concessão antes do prazo por culpa do particular,
não caberá qualquer indenização pelas obras de restauro e melhorias
realizadas no casarão, retornando o imóvel ao domínio pleno do Estado.

Parágrafo único. Caso caiba à Administração Pública a culpa pela
extinção da concessão, caberá indenização ao particular pelas obras e
melhorias por ele realizadas, mediante devida comprovação dos gastos
incorridos.

Art. 19. A Administração Pública tem o dever de fiscalizar a devida
destinação e conservação dos imóveis, de acordo com o firmado no Termo
de Adesão ao Programa.

Subseção II
Concessão de incentivos fiscais

Art. 20. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá ser
recompensada por meio de concessão de créditos presumidos de ICMS,
nos termos da Lei Estadual nº 9.437, de 15 de agosto de 2011, no valor da
reforma do casarão, podendo o edital fixar um limite máximo do valor de
cada crédito a ser concedido.

§1º Somente proponentes que comprovarem respeitar os
requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 9.437/ 2011 poderão usufruir
dessa modalidade de benefício.

§2º Para fins do Programa “Adote um Casarão”, não se aplica o
artigo 4º da Lei Estadual nº 9.437/2011.

Art. 21. O projeto executivo, acompanhado do orçamento final da
obra, deverá ser aprovado pela Administração Pública e indicará o valor
para a concessão do benefício tratado nesta Subseção, observando o limite
máximo fixado no edital, se for o caso.

Parágrafo único. O valor dispendido pelo particular com a
elaboração dos projetos comporá o custo da reforma.

Subseção III
Remissão de dívidas

Art. 22. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá ser
recompensada por meio de remissão de débitos de origem administrativa
e/ou judicial do particular para com o Estado, excetuando-se as dívidas de
origem tributária, no valor da reforma do casarão.

Art. 23. Aplica-se a esta hipótese o artigo 21 desta Medida
Provisória.

Art. 24. A remissão terá natureza jurídica análoga ao acordo
extrajudicial, ensejando a extinção da ação de cobrança que eventualmente
esteja em curso ou que venha a ser proposta com base no mesmo objeto.

Art. 25. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá fornecer as
informações necessárias quanto aos débitos inscritos na dívida ativa não
tributária do Estado, na medida do seu escopo de atuação.
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Seção IV
Das disposições finais

Art. 26. O particular que adotar um casarão e vier a abandoná-lo
durante a vigência do Termo de Adesão ao Programa responderá civil e
penalmente pelos danos causados ao patrimônio histórico, sem direito à
indenização por quaisquer obras já realizadas, retornando o imóvel ao
pleno domínio do Estado.

Parágrafo único. Deverá constar em decreto a fórmula para cálculo
da multa a ser aplicada nesses casos, levando-se em consideração cada
modalidade de contrapartida, sendo no mínimo de R$ 50.000,00 e no
máximo de R$ 1.000.000,00.

Art. 27. A Administração poderá celebrar parcerias com entidades
do terceiro setor, com Universidades, ou outras entidades de notória
capacidade técnica, para fins de prestação de apoio técnico no
desenvolvimento do Programa.

Art. 28. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Medida
Provisória, bem como baixará os atos que se fizerem necessários para sua
aplicação.

Art. 29. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 116 /2017

São Luís,18 de dezembro  de  2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que cria a “Bolsa
Preceptor” e a “Bolsa Residente” no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

A medida tem por objetivo otimizar o processo de formação
especializada dos profissionais da área da saúde para atuarem no Sistema
Único de Saúde – SUS, que se dará por meio do incentivo financeiro
proporcionado pelo sistema de Bolsas de Estudo.

Nesse passo, visa-se atender, sobretudo, às necessidades da
Residência Médica e Multiprofissional em Saúde em nosso Estado, com
vistas ao aprimoramento dos profissionais e manutenção de pessoal
capacitado em solo maranhense.

Agradeço antecipadamente, aos Nobres Deputados e Deputadas,
pela apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 354 / 17

Cria a “Bolsa Preceptor” e a “Bolsa Residente” no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1º  Ficam criadas a “Bolsa Preceptor” e a “Bolsa Residente”,
as quais atenderão às necessidades de funcionamento da Residência Médica
e Multiprofissional em Saúde no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º  As Bolsas de que trata o art. 1º desta Lei serão concedidas
para os programas de residência que estejam devidamente autorizados
pelos órgãos competentes.

§ 1º  O valor da “Bolsa Residente” será de até R$ 3.330,43 (três
mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos) e deverá ser concedida,
exclusivamente, aos residentes admitidos mediante processo específico de

seleção, nos moldes e valores estabelecidos pelo Ministério da Educação -
MEC.

§ 2º  O valor da “Bolsa Preceptor” será de até R$ 2.000,00 (dois
mil reais), e deverá ser concedida, exclusivamente, aos integrantes designados
para atuar como preceptor.

§ 3º  As Bolsas de que tratam este Lei não se incorporarão à
remuneração ou proventos, não sendo computadas para cálculo de
vantagens pessoais, bem como para incidência de contribuições
previdenciárias.

Art. 3º  Os preceptores serão nomeados pelo Secretário de Estado
de Saúde e designados pelo coordenador do programa de residência em
questão.

Art. 4º  Para os fins do disposto nesta Lei, preceptor é o
profissional qualificado em sua área de atuação que exerce, ao mesmo
tempo, a função assistencial e de ensino, por meio do acompanhamento,
treinamento em serviço e participação nas atividades teóricas de apoio à
organização do programa de Residência Médica e Multiprofissional.

Art. 5º  Cada preceptor exercerá a função em regime de 24 (vinte
e quatro) horas semanais, percebendo a “Bolsa Preceptor” por hora aula,
de acordo com o regime adotado.

§ 1º  O pagamento da “Bolsa Preceptor” fica condicionado à
comprovação do efetivo exercício da preceptoria junto ao Setor de Recursos
Humanos da unidade pagadora.

§ 2º  Para o cálculo mensal de horas de preceptoria serão
computadas, a cada mês, as semanas efetivamente trabalhadas, de acordo
com a jornada regular do preceptor e a carga horária de preceptoria realizada.

Art. 6º  Compete aos preceptores dos programas de Residência
Médica e Residência Multiprofissional em saúde quanto aos residentes:

I - acompanhar e supervisionar suas atividades;
II - realizar as avaliações de desempenho;
III - apurar a frequência;
IV - responsabilizar-se pelas atividades de assistência prestadas

em conjunto;
V - orientar os residentes na elaboração dos trabalhos de conclusão

de curso (TCC);
VI - comparecer às reuniões da Comissão de Residência Médica -

COREME e da Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU,
tanto as ordinárias quanto as extraordinárias;

VII - participar das atividades teóricas e teórico-práticas.
Parágrafo único.  Além das competências descritas neste artigo, a

atividade de preceptoria será exercida em conformidade com as normas da
Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, da Comissão Nacional
de Residência Multiprofissional - CNRMS, do MEC e, ainda, de acordo
com regulamentação complementar específica.

Art. 7º  O preceptor-supervisor/tutor é o responsável pela
elaboração, gestão, execução e atualização do projeto pedagógico do
programa de residência, competindo-lhe fiscalizar o cumprimento das
atividades desenvolvidas pelos preceptores e residentes.

Parágrafo único.  O preceptor-supervisor/tutor, em razão do
desempenho das atividades listadas no caput deste artigo, terá majoração
de sua “Bolsa Preceptor” em 50% (cinquenta por cento).

Art. 8º  O preceptor será periodicamente avaliado e fiscalizado
pelas COREME e pelos COREMU, de acordo com critérios definidos
por estas Comissões, para julgamento de sua permanência.

Art. 9º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais
necessários ao cumprimento desta Lei.

Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 355 / 17

Altera o inciso III do art. 2º, da Lei 8.945 de 13 de
abril de 2009, que dispõe sobre a isenção de taxas
cartorárias às Entidade e Instituições sem fins
lucrativos.

Art. 1º Esta lei altera o inciso III do art. 2º, da Lei 8.945 de 13 de
abriu de 2009, dispondo sobre a possibilidade de isenção das taxas
cartorárias também para as Entidades e Instituições que remuneram seus
diretores para tão somente os casos de celebração de parceria com o Poder
Público nas condições que especifica.

Art. 2º O inciso III do art. 2º, da Lei 8.945/2009, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 2º Para os efeitos desta lei as entidades e instituições sem
fins lucrativos deverão ter:
I - Comprovação de funcionamento por pelo menos 01 (um)
ano ininterrupto;
II - Título de utilidade pública Municipal, Estadual ou Federal;

III - Registro em estatuto do não recebimento de qualquer tipo
de remuneração por parte dos membros da diretoria da entidade,
excetuando-se aquelas enquadradas no que dispõe no a Lei
Federal

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

JUSTIFICATIVA
A lei federal 13.019/2014 veio estabelecer regime jurídico para as

parcerias entre a administração pública e as organizações de sociedades
civis, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante execução de atividades ou projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
fomento ou em acordos de cooperação.

A referida lei é marco regulatório das parcerias do terceiro setor
com o Poder Público e, por sua vez, em seu artigo 46, inciso I, prevê a
possibilidade de remuneração dos diretores que efetivamente atuarem na
execução dos serviços disposto nos projetos ou planos de trabalho.

A remuneração da diretoria, nestes casos, não gera vínculo
empregatício, deve respeitar o teto já previsto na legislação correlata, além
de implantar justiça e democratizar a participação dos cidadãos que se
empenham para a execução das atividades de fins públicos desempenhadas
por estas instituições.

Observa-se, no entanto, que a norma estadual de n. 8.945 encontra-
se defasada frente ao diploma federal, visto que em seu artigo 2º, inciso III,
prevê que a lei somente se aplicará a entidades sem fins lucrativos que
tenha registro em estatuto do não recebimento de qualquer tipo de
remuneração por parte dos membros da diretoria da entidade.

Neste prisma, assevera-se que não existe qualquer embate entre as
leis, todavia, existe a necessidade de adequação, da Lei Estadual 8.945 de
2009 à legislação federal supramencionada, a fim de que se mantenha o
objetivo ideológico da norma estadual, que se observe a realidade prática
das organizações sociais, bem como que seja reconhecido na esfera estadual
a importância e necessária contribuição destas entidades para uma sociedade
mais atuante no desenvolvimento de políticas públicas.

Pelo exposto, entende-se vital tal adequação legislativa, no intuito
de que se promova e ressalte o terceiro setor, em especial as organizações
sociais sem fins lucrativos que, em conjunto com o Estado, contribuem
para o engrandecimento de nossa sociedade, desempenhando papel nas
mais diversas atividades de fins públicos e coletivos. Para tanto, conto
com vosso apoio.

Plenário Nagib Haickel, 19 de dezembro de 2017. - Bira do Pindaré
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 356 / 17

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI Nº 10.218
DE 27 DE MARÇO DE 2015.

Art. 1º. O caput do Art. 2º da Lei Nº 10.218 de 27 de Março de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação.

“O Programa CNH Jovem, possibilitará aos jovens de 18 a 21
anos de idade, que cursaram os 03 (três) anos do ensino médio
em escolas públicas, ou alunos bolsistas de escolas particulares,
situadas no Estado do Maranhão, nos termos da presente Lei,
a obtenção da Permissão para Dirigir – PD nas categorias A,
B ou AB e da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, de
modo gratuito, assegurando aos beneficiários.”

Art. 2º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação
Plenário Nagib Haickel, 19 de dezembro de 2017. - CÉSAR PIRES

- DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 357/2017

Concede bonificação de 10% em concursos públicos
ao cidadão maranhense nato ou cidadão que
comprovar domicílio no Maranhão não inferior aos
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12 (doze) meses que antecederem a data de publicação
do edital.

Art. 1º – Conceder-se-á bonificação de 10% na pontuação final
dos concursos realizados pelo cidadão maranhense nato ou cidadão que
comprovar domicílio no Maranhão, não inferior aos 12 (doze) meses que
antecederem a data de publicação do edital.

§ 1º Para efeito desta lei, compreende-se como domicílio o disposto
nos arts. 70 e 72 do Código Civil, sendo o domicílio da pessoa natural o
lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo; quanto às
relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.

§ 2º Para fins de comprovação de residência no Estado do
Maranhão, o cidadão deve demonstrar documentalmente o seu domicílio
eleitoral no Estado do Maranhão, em período, nunca inferior a 12 (doze)
meses de residência fixa.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 18 de dezembro de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem o objetivo de garantir o acesso dos

maranhenses aos cargos públicos oferecidos por meio de concurso no
Estado do Maranhão. Desta forma, fazendo com que esses postos de
emprego sejam ocupados pelos maranhenses, o Maranhão irá dar um salto
no desenvolvimento econômico e social.

A considerar que temos problemas históricos referentes à educação
e que amargamos as últimas posições nos rankings de educação pública de
qualidade, visando proteger os maranhenses, apresentamos o presente
Projeto de Lei.

Assim, acreditamos que a aprovação deste Projeto Lei trará grandes
benefícios para o Estado e garantirá a inserção no setor público de
trabalhadores maranhenses qualificados, além do aumento da circulação de
recursos e crescimento da atividade econômica.

Plenário Nagib Haickel, 18 de dezembro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 1011 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família do jornalista
Othelino Alves Filho, que faleceu no dia 14 de dezembro do ano em
curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manoel Beckman,
em São Luís/MA, 18 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. 20.12.17
EM: 19.12.17

REQUERIMENTO Nº 1012 / 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 CLEONES
CUNHA, parabenizando-o por assumir Corregedor Geral da Justiça
Eleitoral, no dia 14 de dezembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 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. 20.12.17
EM: 19.12.17

REQUERIMENTO Nº 1013 / 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 Antonio
Noberto, parabenizando-pela sua eleição como Presidente da Academia
de Letras de São Luís, no dia 16 de dezembro do corrente ano, no biênio
2018 / 2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 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. 20.12.17
EM: 19.12.17

REQUERIMENTO N.º 1014 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família do jornalista, Othelino Alves Filho,
por ocasião do seu falecimento no dia 14 do mês em curso.

Natural de Sobral/CE, Raimundo Nonato Othelino Filho Parente
Alves, conhecido como Othelino Filho, nasceu em 22 de dezembro de
1949. Filho do jornalista maranhense Othelino Nova Alves e da cearense
Zeneida Parente Alves, começou desde cedo a seguir os passos do pai, na
profissão que viria a se dedicar de corpo e alma: o jornalismo.

O primeiro artigo, denominado “sala de aula”, foi para um jornal
estudantil da sua cidade, e trazia uma denúncia ao analfabetismo e a
manipulação de informações, sobretudo no ambiente escolar e na sociedade.

Durante o período da ditatura, mudou-se para estudar em Fortaleza,
onde participou do Partido Comunista do Brasil (PcdoB), e recebeu a
incumbência de editar o Jornal do Liceu do Ceará. Aos 16 anos, fugiu de
casa para realizar os sonhos no Estado do Maranhão, onde tornou-se
correspondente do Jornal Pequeno e da Rádio Timbiras.

Graduou-se em direito, iniciando ainda o curso de filosofia, e
direcionou a carreira para o jornalismo, em 1968, continuando o trabalho
do pai na história da comunicação maranhense. Trabalhou na Rádio
Educadora, Rádio Ribamar, TV e Rádio Difusora. Foi chefe da Assessoria
de Imprensa na primeira administração do prefeito Jackson Lago e secretário
de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Estado. Exerceu
temporariamente o cargo de secretário do Meio Ambiente e Recursos
Naturais do governo José Reinaldo.

Trabalhou ainda como repórter do Jornal Pequeno, onde dedicou-
se a redação de artigos semanais, que resultaram na publicação de quatro
livros: A Oligarquia da Serpente (2006), A Rapina do Abutre, A Águia
Libertária e O Polvo. Ademais, foi diretor de jornalismo da Rádio Timbira
e presidente, por três vezes, do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas
de Radiodifusão e Televisão, de cuja fundação participou.

Externamos os mais sinceros sentimentos à sua família e amigos,
colocando-nos solidários neste momento de inestimável perda para o
Maranhão, daquele que enriqueceu ainda a comunicação brasileira e elevou
o nome do estado.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017. - JUNIOR
VERDE - DEPUTADO ESTADUAL – PRB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 20.12.17
EM: 19.12.17
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REQUERIMENTO Nº 1017 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 345/17, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017. -
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 20.12.17
EM: 19.12.17

INDICAÇÃO Nº 1396 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da CAEMA, CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO, solicitando,
em caráter de urgência, a solução do antigo problema de falta de água do
Sítio Campinas e Conjunto Basa (áreas no entorno da Igreja de São
Francisco), bairro São Francisco em São Luís.

A adoção da providência acima, visa atender reivindicações de
moradores da região, que relatam que há mais de seis meses vem sofrendo
com o problema da falta total de água e precisam, toda semana, comprar
água de caminhão pipa, pagando pelo mesmo, valores entre R$ 120,00 e
R$ 150,00. E apesar dessa situação, todos os meses os moradores recebem
a conta da Caema para ser paga.

Por fim, é oportuno informar que, até a presente data, o problema
persiste, especialmente nas áreas mais altas da localidade (Ruas Maria
Firmina dos Reis, Rua Santa Isabel, Rua Andaraí e Rua Tijuca).  Ressalta-
se, ainda, que, quando esporadicamente os moradores tinham água nas
torneiras, era sempre durante a madrugada, fato que trazia enormes
transtornos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1397 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr.
Jefferson Portela, solicitando, com a maior brevidade possível, as
providências legais e administrativas necessárias, no sentido de ampliar o
número do efetivo policial do 6º Batalhão da Polícia Militar, localizado no
bairro da Cidade Operária/Ma.

Sabe-se que o funcionamento do Batalhão é de suma importância
para a região, posto que contempla 66 bairros e beneficiam quase 300 mil
habitantes, concedendo suporte à atuação policial, e, por conseguinte,
uma melhora nos índices de criminalidade, através de ações repressivas e
preventivas.

Contudo, a despeito da estrutura existente, a corporação depende
de um aparato funcional capaz de satisfazer toda a demanda, com habitual
competência e eficácia, que seria viabilizada através do aumento do
contingente policial da presente corporação, resultando, consequentemente,
em uma maior mobilidade e ostensividade da polícia, bem como maior
efetividade no enfrentamento às atividades delituosas.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a ampliação do número de efetivo policial
para compor o 6º Batalhão da PMMA, a fim de contribuir para uma
melhora na qualidade de vida dos moradores que sofrem com a insegurança
causada pelo aumento da criminalidade e o contingente reduzido de policiais,
que por sua vez, não conseguem contemplar toda à demanda existente.

O efetivo policial é essencial para a organização e mobilidade da
polícia, bem como a realização do policiamento ostensivo, assim, a ampliação
do número do contingente irá oferecer mais segurança à população, uma
vez que potencializam a ação policial, sendo essencial para o combate a
violência nas ruas, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, de 19 dezembro de 2017 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, senhor presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o deputado Junior Verde, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica: “Um menino nos nasceu, um filho se nos deu
e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome
Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da
Paz”. Profeta Isaías 9.6. Com essa mensagem bíblica, nós iniciamos o
nosso pronunciamento saudando aqui o nobre presidente em exercício,
deputado Othelino Neto, também extensivo a todos os doutos
parlamentares, à imprensa, à galeria que está acompanhando esta sessão, a
todos que nos acompanham em todo estado do Maranhão, que Deus
possa estar abençoando a todos. Senhor presidente, nós temos feito um
trabalho dedicado a este parlamento com várias proposições, algumas já
aprovadas, algumas que já são leis. Faço referência ao princípio da equidade
dos conselhos tutelares que foi aprovado e mudou a Constituição do
Estado do Maranhão. Faço referência recentemente também à criação da
Escola de Conselhos, uma indicação nossa ao governador Flávio Dino.
Nós temos várias proposições aprovadas nesta Casa, muitas delas já são
leis, alguns requerimentos inclusive com proposições concretas
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devidamente aprovadas com os devidos encaminhamentos, com retornos
positivos de benefícios sociais ao estado do Maranhão. Eu quero, na
manhã de hoje, fazer um pronunciamento, senhor presidente, destacando
uma indicação nossa que na verdade é indicação porque visa estabelecer
diretrizes e critérios ao Poder Executivo e nós não podemos legislar sobre
essa matéria, por isso eis a perspectiva da indicação. Essa indicação dispõe
sobre a apreensão, guarda, destinação de animais que permanecem soltos,
amarrados ou abandonados nas estradas, nas rodovias e rodagens que
fazem parte do sistema viário estadual intermunicipal, e dá outras
providências. É uma minuta de projeto de lei que encaminhamos ao Poder
Executivo e colocamos todas as diretrizes de uma sistemática importante
para resolver uma problemática antiga e muito séria que atinge a todos que
trafegam nas vias, nas MA’s, nas BR’s do estado do Maranhão. Por que
estou fazendo essa Indicação? Porque formalizamos aqui uma audiência
pública, temos ao longo desses anos feito várias audiências públicas e,
claro, várias ações neste Parlamento visando realmente resultados. E essa
Lei, essa minuta de Projeto de Lei visa justamente a retirada de todos os
animais das BR’s do estado do Maranhão, das MA’s, enfim, das vias que
trafegam ali, os motoristas por conta realmente dos deslocamentos e
sabemos das inúmeras vítimas, das inúmeras fatalidades que já aconteceram
no estado do Maranhão. Inclusive até destaquei aqui recentemente, estou
vindo de Araioses, vou ter oportunidade também de falar dessa audiência
de Araioses, mas separei aqui, infelizmente uma matéria com mais uma
vítima recente que foi um motorista, Cláudio Ataíde, que era funcionário
da Prefeitura de Barreirinhas. Eu cheguei a passar por esse veículo, estava
totalmente destruído e foi mais uma vítima da BR-402, vítima realmente
da colisão com animal. Então imaginem V. Exas, todos nós que trafegamos
pelo estado do Maranhão é algo muito preocupante. Inclusive eu com a
Deputada Francisca Primo formalizamos essa audiência pública, recebemos
aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Moreno,
com a sua equipe, com membros também do Poder Executivo e discutimos
essa problemática. E hoje apresento a esta Casa, apresento ao Governo do
Estado do Maranhão uma minuta de Projeto de Lei que vai regulamentar a
retirada de animais dessas vias. Vou citar aqui alguns artigos importantes:
é proibida a permanência de animais soltos, amarrados ou abandonados
nas estradas, rodovias e rodagens que fazem parte do sistema viário
estadual, intermunicipal, ficando sujeitos à apreensão, os animais, nessa
situação, encontrados. Então por que regulamentar? Para que haja segurança
jurídica. A Polícia Rodoviária Federal inclusive já tem algumas ações, contra
ela, em função de retirada de animais. É claro que a ação e a intenção é a
proteção à vida e nós temos essa preocupação. Sempre manifestamos aqui
em todas as nossas atuações, dentro das Comissões Permanentes que
participamos, foi assim na Comissão de Direitos Humanos, foi assim na
Comissão de Segurança, está sendo assim até o final deste ano e em todas
as comissões que pudermos participar vamos direcionar os nossos olhares,
nossos esforços para a melhoria da qualidade de vida e para a atenção,
acima de tudo, à proteção a vida das pessoas. Então essa lei dá a segurança
jurídica para que o próprio Estado, por meio da MOB, aqui vou citar o
parágrafo segundo, do Artigo 2º, que fica autorizada à MOB, que nós
sabemos que esta Casa inclusive instituiu essa importante agência reguladora
do transporte no estado do Maranhão, da mobilidade urbana do estado do
Maranhão, foi criada inclusive nessa gestão e nós aqui aprovamos nesta
Casa. Então a MOB poderá ter o auxílio da Polícia Militar Rodoviária
Estadual e fazer acordos, convênios e ajustes com os demais órgãos da
esfera federal, estadual e municipal justamente com o intento de retirar os
animais destas vias. Então, compete, inclusive, a esta agência estadual de
transporte e mobilidade urbana, MOB, a apreensão dos animais que se
encontrarem em situações previstas no artigo 1º desta lei. Então este aqui
é o resultado de trabalho, de estudo, de dedicação. Senhor Presidente, só
concluindo, para que nós possamos realmente resolver mais este problema
histórico, assim como esta Casa já resolveu a questão dos limites da região
metropolitana, que eu vou levar para o nosso currículo para sempre.
Porque é algo que a população da região metropolitana esperava e esse
problema histórico foi resolvido. Da mesma forma que nós esperamos a
sensibilidade do Governo, que o Governo possa encaminhar uma minuta
de projeto de lei, encaminhar a lei para esta Casa. Porque nós estamos
dando atribuição a um órgão do Estado que não é nossa competência. Mas
estou indicando ao Governo do Estado, ao Governador Flávio Dino, que
ele possa nos mandar aqui esse projeto de lei para que possamos aprovar

e, assim, permitir que o Estado retire os animais das vias e, claro, que nós
não possamos mais nos deparar com notícias como essas que acabei de ler,
mais uma vítima de acidente, Deputada Francisca Primo, com animais na
BR-402 que vai ao município de Barreirinhas, triste. Mas está aqui o
resultado do nosso trabalho, Deputada Francisca Primo, um trabalho que
V.Exa. ajudou a construir junto com a equipe técnica desta Casa. E eu
acredito na aprovação, no encaminhamento por parte do Governo, porque
ele vai continuar fazendo história nesse Estado. Muito obrigado e que
Deus possa abençoar a todos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, este
registro eu já gostaria de ter feito antes, mas, primeiro, eu quis sentimentá-
lo pessoalmente, ontem, mas eu não poderia deixar de registrar aqui no
plenário desta Casa o falecimento do grande jornalista Othelino Filho, com
quem eu tive a felicidade de privar. Ele como jornalista e eu, na época, ainda
era estudante, militante do movimento estudantil. E registrar a maneira
burocrática como ele sempre atuou no jornalismo. Naquela época, ele
abriu todo o espaço, no momento de regime de exceção, todo o espaço para
o movimento estudantil para divulgar as nossas ações. E, assim, ele não só
agiu em relação ao movimento estudantil, mas a sua história de vida como
jornalista é um testemunho de um democrata, de um homem que lutou pela
democracia e pela liberdade e teve uma grande atuação no Estado do
Maranhão. Assim como pai de Othelino Filho, o jornalista Othelino
também. Então eu queria fazer esse registro no plenário desta Casa desse
grande jornalista que também foi Diretor desta Casa. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, agradeço em meu nome, da minha
mãe, das minhas irmãs pelas suas gentis palavras. Deputado Levi Pontes,
por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino
Neto, demais Membros da Mesa, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa, TV e Rádio Assembleia. Senhor Presidente,
subo a esta tribuna hoje para fazer um convite aos ilustres deputados para
nesta quinta-feira, às 11h, do dia 21 agora, quinta-feira, quero convidar
todos, momento em que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao ilustríssimo
doutor Rui Palhano. Um mestre da Psiquiatria, doutor Rui Palhano que
tem décadas de serviços prestados ao Maranhão. É um cidadão amigo da
família maranhense, por tratar de distúrbios comuns aos dias de hoje,
problemas esses de natureza neuropsiquiátrica. É um cidadão que dedica-
se inteiramente a ajudar, por meio de mais de mil palestras que ele tem feito
no Estado do Maranhão, de cunho social, sem fins lucrativos. Portanto,
me sinto honrado em ter sido o autor deste projeto, porque acho ser
extremamente merecedor e faz jus a essa medalha como médico, como
professor universitário, como cidadão, como pai de família, como filho.
Enfim, é um cidadão maranhense que nos honra muito em ajudar o nosso
povo. Portanto, gostaria de contar com a presença de todos os deputados
e as deputadas, em especial ao nosso colega Stênio Rezende, ao meu colega
Antônio Pereira, médico desta Casa, deputada Nina, para que a gente
possa abrilhantar na quinta-feira, às 11h, a entrega desta comenda. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELNO NETO – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, no ano passado, no ano
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de 2016, eu coloquei uma emenda parlamentar no valor R$ 165 mil reais
para o município de Barra do Corda para que o prefeito municipal, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, conveniasse com a Secretaria
Estadual de Saúde do Estado do Maranhão para aquisição de uma ambulância
no transporte semi-intensivo. Dei entrada nesta Casa, dei entrada na
Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, dei entrada na Casa Civil,
órgão competente que autoriza a SEPLAN a destinar os recursos. Em um
evento, deputado Eduardo, lá no município de Barra do Corda, entreguei
uma cópia na mão do prefeito municipal, na presença do presidente desta
Casa em exercício, deputado Othelino, uma cópia para ele também, uma
cópia para o secretário de Saúde, na época ainda o secretário Marcos
Pacheco, uma cópia para o prefeito municipal de Barra do Corda, no local
do evento, para que ele fizesse um projeto, um convênio, e o Estado
pagasse a emenda. Acompanhei durante todo o ano de 2016, e o prefeito
não mandou a documentação e, assim, não foi feito o convênio. Terminou
o ano e nada aconteceu, a ambulância não chegou. Hoje a única ambulância
que roda no município é uma ambulância colocada por mim, deputado
Antônio Pereira, ainda no ano de 2011 e 2012, salvo engano, e as ambulâncias
do SAMU também foram naquele período do meu pai. Na época, prefeito,
conseguimos a ambulância do SAMU e até hoje as únicas ambulâncias que
rodam no município são as ambulâncias do SAMU. Deputado Antônio
Pereira, V. Ex.ª que é médico, que sabe, não é uma ambulância interestadual,
intermunicipal, é só para rodar dentro do município, para servir ao município
num serviço médico de urgência. Agora, neste ano, mais uma vez coloquei
uma emenda para a aquisição de outra ambulância, porque a primeira não
aconteceu. Ainda não foi dada entrada em nada na Secretaria de Saúde para
a aquisição da ambulância, mas aqui eu peço ao governador do Estado,
nessa entrega de ambulâncias que ainda vai encerrar esse ano, ainda tem
mais uma remessa esse ano, para destinar uma ambulância para o município
de Barra do Corda porque, pelo que eu vejo, pela má vontade do gestor
municipal de Barra do Corda, se o governador entregar a ambulância e não
tiver quem receba, eu faço questão de dirigi-la e entregar lá no município de
Barra do Corda, na Secretaria de Saúde do Município, pois a cidade precisa
urgentemente de uma ambulância. É triste essa realidade, um município de
aproximadamente 100 mil habitantes não ter uma ambulância para
transportar um paciente, uma pessoa que precisa ser transportada de
Barra do Corda para o hospital macrorregional, que é o Hospital em
Presidente Dutra, a cerca de 95 quilômetros. Aqui eu peço aos meus pares,
a esta Casa, ao presidente em exercício desta Casa, deputado Othelino, às
senhoras e senhores deputados, vou levar esta reivindicação, hoje, para o
Secretário Chefe da Casa Civil Marcelo Tavares. Já estive com o Secretário
Lula, Secretário de Saúde, para ver se o governo doa uma ambulância para
Barra do Corda, porque se for esperar pelo Prefeito Municipal do Município
de Barra do Corda, mais um ano está se passando e nada de uma ambulância
no município. A única que ainda roda no município e que foi destinada por
mim, como falei aqui anteriormente, foi em 2011 ou em 2012, é a única que
circula ainda no município, precariamente. Mas tenho certeza, com a
sensibilidade do Governador, do Secretário Carlos Lula, iremos entregar
essa ambulância no município de Barra do Corda. E se o Prefeito não tiver
interesse de vir nem buscá-la, eu faço questão de ir dirigindo a ambulância
e entregar no município de Barra do Corda. Muito obrigado, Senhoras e
Senhores Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se
inscrever no Pequeno Expediente? Deputado Rafael Leitoa, por 05 minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
para registrar que ontem na cidade de Timon, às 9h, na unidade escolar
Jacira de Oliveira e Silva, hoje escola em tempo integral, a primeira escola
em tempo integral do estado do Maranhão, do Governo do Estado,
realizamos um excelente trabalho, que foi uma audiência pública com toda
a comunidade escolar, professores, pais e alunos, diretores de escolas
sobre a implantação do curso de Direito na Universidade Estadual do
Maranhão, no Campus de Timon. Estiveram presentes, também, o reitor
Gustavo Pereira, a coordenadora do Polo de Timon da UEMA, professora

Edite, o professor Marcelo coordenador do curso de Direito, professor
Ericeira representando a Ordem dos Advogados, a OAB, representantes
da Seccional da OAB de Timon, a Câmara Municipal, Unidade Regional
de Educação e diversas outras personalidades que estiveram ontem nesse
debate, em Timon, sobre a implantação do curso de Direito. A Universidade
Estadual do Maranhão, no Campus de Timon, fundada e implantada pelo
Governador José Reinaldo, à época, ou seja, quase 13 anos, por volta de
2007, 2005 e 2006, e hoje a gente vê que é uma universidade que cresce a
cada dia. Esse vestibular que aconteceu agora este ano já entrou o curso de
Ciências Contábeis, estamos aqui fazendo um pedido, uma solicitação ao
Governo do Estado para a criação de mais vagas para professores para que
esse curso seja implantado, então não é um curso que está concretizado,
nós estamos debatendo, vendo a demanda, vendo a situação para que o
Governo faça um projeto de lei criando mais vagas para o Campus de
Timon para que seja implantado esse curso. Tendo em vista que já existe
Administração, Ciências Contábeis e com esse curso de Direito a gente
possa ali montar uma verdadeira faculdade de negócios, como existe em
outras faculdades países afora. Também, Senhor Presidente, é importante
dizer que a UEMA só possui dois cursos de Direito, um em São Luís e
outro em Bacabal. Ou seja, ela irá contemplar toda a região leste do Estado.
Seriam aí 40 vagas no primeiro período e 40 vagas no segundo período,
totalizando 80 vagas. Tendo em vista também que a UEMA já é signatária
da participação de cotas, ou seja, metade dessas vagas irão para alunos de
escolas públicas, e também que a faculdade UEMA, que a Universidade
UEMA não é adepta ao sistema do ENEM, Deputado Marco Aurélio por
quê? Pela proteção aos estudantes maranhenses, coisa que infelizmente a
gente está travando aquela luta da bonificação pela dificuldade do
preenchimento das vagas dos alunos por outros estados. Tendo em vista,
inclusive, que o curso de Direito da UEMA hoje é a melhor Universidade,
o melhor resultado para aprovação do exame da Ordem para as faculdades
públicas do Nordeste. Ou seja, é um curso de excelência que merece ser
ampliado. E aqui eu quero agradecer a participação de todo o corpo da
UEMA, que estava ontem, o Reitor, a Diretora do Centro, os
Coordenadores do Curso, a OAB, que esteve presente. A gente teve uma
reunião com o Presidente da OAB, o Thiago Dias. E mandou um
representante importante, o professor Ericeira, que é Diretor da Escola da
Advocacia aqui no Maranhão, que deu uma contribuição enorme para a
audiência pública. E, assim, digo aos senhores e à imprensa do Maranhão
que concluímos um passo importante na implantação desse projeto. Já
conseguimos levar a escola em tempo integral, que é o Jacira. Conseguimos
inaugurar o IEMA com a ajuda do ex-secretário colega Deputado Bira do
Pindaré e o governo Flávio Dino, recuperar aquela estrutura abandonada.
Estamos concluindo a reforma do CAIC para funcionar em definitivo a
Escola Militar. Ou seja, nós temos ali criado um mecanismo de que esses
alunos terão as condições necessárias de enfrentar um vestibular e ir para
a universidade pública, gratuita, que é a UEMA e, principalmente, concursos
que vão inseri-los melhor no mercado de trabalho. Nós já temos o curso
muito bom de Pedagogia, de Letras, de Administração, de Ciências
Contábeis. E agora nós estamos lutando pela implementação do curso de
Direito. O Reitor Gustavo ainda fez uma visita ao Campus na parte da
tarde, verificando in loco a situação, para que a gente possa desenvolver ali
alguns outros projetos do ponto de vista estrutural, tendo em vista a
excelente localização que o Campus da UEMA tem hoje na cidade de
Timon. Então, Senhor Presidente, eu queria apenas pontuar que, inclusive,
impediu de eu chegar a tempo à Sessão Ordinária de ontem à tarde, mas
com certeza era por uma boa causa, por uma boa luta ao nosso povo da
região leste do Estado do Maranhão. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
plenário, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia.
Nos últimos dias, havia uma intensa espera na nossa região, principalmente
em Vargem Grande e Nina Rodrigues, pela vinda das novas chuvas, as
chuvas de dezembro, as chuvas de começo do inverno, que iriam melhorar
e muito o sofrimento da falta de água, principalmente da água que é
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consumida pelas comunidades de Vargem Grande e de Nina Rodrigues.
Semana passada, as chuvas começaram a aparecer mesmo com uma
frequência ainda pequena. E essa água que falo aqui vem justamente dos
rios Iguará e na junção ali do rio Preto na cidade de Nina Rodrigues que tem
lá a captação de água da CAEMA, que é que abastece a cidade de Nina
Rodrigues e a cidade de Vargem Grande. Esta água é de suma importância
para o consumo humano das duas cidades. Ela, estrategicamente, nós
temos feito uma incansável busca para que se melhore as duas estações de
tratamento de água de Vargem Grande e de Nina Rodrigues. Nos últimos
anos, aqui nesta Casa, contra o voto de muitos que na época eram contrários,
nós aprovamos financiamento por meio do BNDES para que pudesse ser
feito por meio da CAEMA a implementação, a melhoria e a revitalização
desse sistema de abastecimento de água de Vargem Grande e de Nina
Rodrigues. O Governador Flávio Dino já esteve nas duas cidades, se
comprometeu, lá em Vargem Grande já está sendo feito o canteiro de obra
para a melhoria do sistema de abastecimento de água, em Vargem Grande.
Água essa que falta nas torneiras da maioria das casas da cidade de Vargem
Grande. E, mais ainda, nós, nos últimos anos, temos tido uma preocupação
também imensa com a revitalização dos rios, principalmente do Rio Preto
e do Rio Guará, repito aqui, para que não se possa ao melhorar a captação
de água desse rio, nós termos uma lâmina d‘água abaixo do esperado dos
anos, principalmente em que a seca assola aquela região. Mas o que me
traz aqui fazendo esse preâmbulo é justamente a questão da qualidade da
água, eu já vim aqui várias vezes nesta tribuna reclamar da qualidade da
água que está sendo fornecida à população de Vargem Grande e que, além
da escassez, muitas vezes, a água que chega não é de qualidade, mas, repito
aqui, muitos desses problemas poderiam ser solucionados se essa captação
fosse melhorada como está sendo feito o projeto em Vargem Grande. Mas
o que nos preocupa também é a vida dos nossos rios, nos últimos dias,
noticiado por blogs, por várias pessoas nas redes sociais, houve uma
mortandade muito grande de peixes, principalmente no Rio Iguará, essas
chuvas, as primeiras chuvas que foram, que caíram na nossa região, agora
neste mês, ocasionaram um fenômeno que há muito não se via na nossa
região, que é justamente uma grande quantidade de peixes boiando na água
e uma mortandade acima do normal. Eu conversei com o prefeito Rodrigues
da Iara, o prefeito já fez, já colocou a sua Secretaria de Meio Ambiente para
que fizesse o estudo, já convocou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
para que pudesse também fazer um estudo do que ocasionou a mortandade
desses peixes no nosso rio Iguará. Portanto, a preocupação nossa dos
filhos de Vargem Grande, dos filhos de Nina Rodrigues e de toda região é
saber o porquê e como parar essa mortandade de peixes na região do Iguará
e também saber a questão da qualidade da água que é captada no rio Preto
e que vai às torneiras das cidades de Nina Rodrigues e Vargem Grande. Fica
aqui a preocupação, fica aqui a espera de um laudo conclusivo para sabermos
o que realmente aconteceu, fica aqui a espera da nossa população, da nossa
região para saber o que realmente aconteceu e o que provocou a mortandade
dos peixes.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, aos que acompanham a transmissão desta sessão,
galeria, saudar aqui a presença ilustre do jornalista Elia Natashe, do Jornal
Progresso, que está hoje visitando o plenário e participando desta sessão.
Muito obrigado, Elia, pela presença. Sinta-se bem acolhido por nós. O
Luís Pedro está perto de um grande camarada. Eu venho destacar ações
importantes do governo que se inauguram nesta quinta-feira agora, dia 21,
em Imperatriz. Uma das obras mais esperadas nesses últimos anos será
inaugurada pelo governador Flávio Dino nesta quinta, que é a reconstrução
da Beira Rio, um investimento alto que resgata a esperança, que resgata os
laços de convivência em um ambiente que estava decadente há anos. A
Beira Rio já não atraía mais a população, um ambiente muito ruim. Há
muitos anos que deveria ter sido feito este investimento, mas infelizmente
o tempo foi passando e não fizeram. Tinha até um investimento por parte
do governo federal, mas em uma lentidão tão grande que talvez demorasse
uns 40 ou 50 anos para a obra ser concluída. Foi feito o destrato daquela

obra que estava sendo feita e o governo do Estado assumiu. Lá na Beira
Rio de Imperatriz tem duas lagoas artificiais, ou melhor, tinham duas
lagoas artificiais: uma delas, a menor, foi aterrada, lógico, tendo sendo
feitos os devidos trâmites no que diz respeito às licenças ambientais,
remanejamentos dos peixes que tinham naquela lagoa que foi aterrada e
sobre a qual foi construída a maior esplanada de eventos do estado do
Maranhão: eventos culturais, sociais e religiosos, são 20 mil metros
quadrados de área essa esplanada que conta com uma concha acústica,
diga-se de passagem, é o dobro da Praça Maria Aragão, que hoje é o maior
local de eventos abertos do estado do Maranhão. Agora será em Imperatriz
na Beira Rio, que tem 20 mil metros quadrados comportando em média 40
mil pessoas somente nessa esplanada. Fora a esplanada, foi requalificado
todo o espaço da Beira Rio, uma área de contemplação do rio, com espaços
que valorizam as crianças com parques infantis, com brinquedos que vão
atrair toda a garotada que se sentirá muito feliz e valorizada. A Beira Rio
traz também espaços de academia, um ambiente novo, verdadeiramente
novo, à altura da expectativa da cidade e de toda a região. Será um dos mais
belos cartões postais do estado do Maranhão e hoje a ansiedade de toda a
região pela inauguração dessa obra é imensa. Todos estão na expectativa, e
nessa quinta-feira, às 19h, o Governador Flávio Dino vai inaugurar esse
grande espaço trazendo de volta as famílias para Beira Rio. E aí foi feito
todo um preparo em que a Beira Rio terá uma segurança permanente, a
Beira Rio valoriza também todos os trabalhadores que por anos ali estavam,
a dona Sônia que vende o açaí, o Assis que trabalha ali com pula-pula, com
o brinquedo, o irmão Edmilson e todos os trabalhadores ali da Associação
dos Vendedores e Trabalhadores Ambulantes que estão ali na Beira Rio há
muitos anos e que no momento em que o ambiente estava decadente, só
tinha mais esses trabalhadores segurando mesmo a batuta e atraindo as
pessoas com acolhimento, com bom atendimento e agora eles serão
valorizados, porque estarão trabalhando em um ambiente que será um dos
mais visitados do Estado do Maranhão. Que alegria que está essa Associação,
inclusive foi aprovado utilidade pública para essa Associação aqui há
poucos dias, na CCJ, e vem a plenário agora. Eu quero destacar que além
da Beira Rio, dessa grande expectativa da Beira Rio temos, ainda na quinta,
outra grande inauguração: um restaurante popular e universitário. Esse
restaurante popular e universitário é uma parceria da Secretaria de
Desenvolvimento Social, da SEDES do Estado, com UEMASUL em que
conseguiram construir um restaurante popular que vai servir mil refeições
diárias. Dessas 1.000 serão 300 para estudantes da UEMASUL e 700
para o público em geral, a um custo de R$ 2,00. É lógico que a alimentação
não custa R$ 2,00, ela custa em torno de R$ 10,00. O valor que foi licitado,
mas o Estado subsidia e a pessoa só paga R$ 2,00 pela alimentação, é a
parte que a pessoa contribui. E aí certamente esse R.U que era um sonho
da comunidade acadêmica, fica apenas 500m, do Campus da Godofredo
Viana, da UEMASUL lá em Imperatriz. Apenas 500m e os estudantes vão
poder utilizar desse restaurante universitário e popular, que vai servir a
todos em um ambiente que acolherá a todos. Destaco também que o novo
Campus da UEMASUL que está sendo construído em um investimento
de R$ 11,2 bilhões terá um restaurante universitário também. E aí nesse
sentido destaco essa valorização, haja vista que foi feito um entendimento.
Onde funcionava um Viva, lá em Imperatriz, na Godofredo Viana, o Viva
foi para o Tocantins Shopping que recebeu toda a parte de infraestrutura
gratuitamente, sem ter que pagar aluguel, inclusive com segurança também.
E lá onde era o Viva foi instalado o restaurante popular e universitário, com
a finalidade de além avançar na segurança alimentar e dar essa opção para
a cidade, para a região, traz também uma valorização do comércio. Porque
tirar o Viva dali da Godofredo Viana e ir para o Shopping Tocantins, todo
aquele movimento que tinha acaba desaquecendo as vendas do comércio
de pessoas que iam utilizá-lo, mas acabam agora indo para outro local com
a implantação do Viva lá no shopping. E agora, a partir de quinta, a
instalação do Restaurante popular e universitário lá onde era o Viva acaba
tendo uma demanda enorme e fortalece a todos. A cidade sai ganhando, a
região sai ganhando. Eu quero uma vez mais agradecer o apoio do
Governador Flávio Dino por esses dois importantes investimentos à Beira
Rio, que é o mais belo cartão postal do Estado do Maranhão, porque a
partir de quinta feira a cidade vai vibrar. Na quinta tem a inauguração pelo
Governador Flávio Dino, juntamente com o Secretário Clayton Noleto.
Na sexta tem o grande show, além de artistas regionais, também da dupla
César Menotti e Fabiano. E no sábado um show gospel, de modo que vai
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atender a todos os públicos. Parabenizo o Secretário Clayton Noleto por
ter se dedicado bastante nessa obra e o Secretário Neto Evangelista, com a
reitoria da UEMASUL por este outro presente que a cidade recebe, que é
o Restaurante Popular e Universitário. Com certeza seguiremos avançando,
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria hoje ocupada por servidores
estaduais do judiciário, de outros órgãos, sejam bem vindos à Casa do
Povo. E o nosso apoio incondicional em 2015, em 2016 na luta pelos 21%
que foi afanado dos servidores, do judiciário e demais servidores. E a nossa
luta incondicional em defesa dos servidores do Estado do Maranhão. Não
queremos pão e circo. Pão e circo não faz parte das expectativas dos
maranhenses. Os maranhenses esperam muito mais. Os maranhenses
esperam uma mudança que não chegou. Esperam muito mais do que pão e
circo. Pão e circo fogem às nossas expectativas, frustram as nossas
expectativas. Mas, enfim, imprensa que acompanha os nossos trabalhos
na Assembleia, internautas, telespectadores que nos acompanham através
da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, na última terça-feira, estivemos na cidade de Balsas,
realizando uma audiência pública, nos moldes da audiência pública.
Estivemos na cidade de Imperatriz, e a realidade não é diferente, não é
distante. É a omissão do poder público, é a falta de planejamento do poder
público e o descaso com os nossos rios. Da mesma forma que acontece
com o Rio Tocantins, que na cidade de Imperatriz esgoto corre a céu
aberto, nos principais córregos, nos principais riachos. A exemplo do
riacho do meio, a exemplo do riacho do Bacuri, que na verdade não são
mais riachos, é esgoto a céu aberto correndo na cidade, despejando no Rio
Tocantins. Inclusive acionamos o Ministério Público Estadual, acionamos
a Polícia Federal, anunciamos ao Ministério Público Federal para que
tome as devidas providências, a falta desse saneamento básico, muitas
casas despejando os seus esgotos nos afluentes do rio indo direto para o
rio Tocantins, e o rio Balsas nesse instante, o rio Balsas passa pelo mesmo
problema, agora o que nos surpreendeu é que o rio Balsas está agonizando,
está pedindo socorro, estão querendo instalar oito hidrelétricas no rio
Balsas, vocês já pensaram no absurdo, não vem nenhum gaúcho, nenhum
mineiro, nenhum carioca, nenhum estrangeiro socorrer o rio Balsas, defender
o rio Balsas, defender os rios do Maranhão, mas colocar usina hidrelétrica
para matar ainda mais o rio, aí vem, dois grandes absurdos no rio Balsas,
dois grandes absurdos, primeiro, o lixão no perímetro urbano da cidade,
um lixão bem próximo à cidade e bem próximo às margens do rio, no
período chuvoso, a água se junta ao lixo, ao chorume, vai para a lagoa e
depois para o rio Balsas, contaminando o rio Balsas. Dois. Esgoto correndo
a céu aberto, em Balsas, indo para o Rio Balsas e vejam o absurdo, a
unidade prisional de Balsas administrada pelo governador do Estado
despejando esgoto, no rio Balsas, já foi alvo de denúncia, em 2014, em
2015, em 2016, a TV Assembleia já fez uma matéria e nada foi feito. Não
se corrige. Onde está o saneamento básico do Estado do Maranhão? Onde
está o poder público? E os órgãos de controle e fiscalização? Cadê o
Ministério Público? Cadê a OAB? O rio Balsas pede socorro, o rio Balsas
precisa de apoio e não quer instalação de usinas hidrelétricas. Senhor
Presidente, eu passo a ler uma Moção de Repúdio: Manifestado profundo
repúdio da implantação de oito pequenas centrais hidrelétricas no Rio
Balsas, na cidade de Balsas, foi aprovada pela Câmara Municipal de Balsas,
encaminhada a audiência no dia 12 de dezembro que realizamos e recebemos
esse documento das mãos do vereador Graciliano Reis, só concluir essa
Moção de repúdio, senhor presidente. Segundo informações colhidas
referida audiência pública, a sociedade balsense conjuntamente com todos
os movimentos e segmentos formou o compromisso para lutar e defender
seu maior patrimônio natural, que é o rio Balsas, que está ameaçado por
potências econômicas e financeiras que querem acabar com as belezas
naturais do rio com a possível instalação de pequenas centrais hidrelétricas,
PCHs, em seu leito. As PCHs acarretam grande impacto socioambiental e
podem fazer com que o maior patrimônio natural de Balsas, que é o rio,

desapareça, extinguindo espécie, gerando impactos também na cultura e
lazer local, pois morrendo o rio Balsas toda história de um povo, senhor
presidente, sua compreensão só para concluir essa Moção de repúdio da
Câmara Municipal de Balsas, por gentileza. As hidrelétricas nunca foram
modelos de captação de energia, haja vista seus expressivos impactos
socioambientais. Além disso, o rio Balsas está protegido pela lei municipal
nº 1374 que declara como patrimônio público do município. Moção de
repúdio, na Câmara Municipal de Balsas, pelo vereador Graciliano Reis.
Estamos replicando essa moção de repúdio aqui na Assembleia Legislativa
e estamos nos debruçando sobre essa lei municipal para apresentarmos
uma lei estadual. Então parabenizamos a todos da cidade Balsas que fazem
a defesa do rio Balsas, a exemplo do Miranda que é morador dessa cidade,
que é nascido nela, tem amor pelo rio Balsas e o defende. Então, Miranda,
mais uma vez parabéns pelo trabalho que realiza na cidade de Balsas e o
nosso apoio incondicional à população do município em defesa do rio
Balsas. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Mais uma vez
aos servidores que ocupam a galeria desta Casa o nosso respeito e o nosso
apoio incondicional a vocês. Que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor presidente deputado Othelino, senhoras deputadas,
senhores deputados, imprensa, galeria, telespectadores da nossa TV
Assembleia que nos assistem, senhoras e senhores. O ano de 2017 se
aproxima do fim como também se aproxima o nosso 25 de dezembro, dia
do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui comemoramos o Natal.
Eu venho a esta tribuna para dizer que vejo que 2017 foi um ano significativo
e muito importante para a educação do estado do Maranhão. Digo por que
o governo avançou muito na criação do IEMA, já são várias cidades onde
o IEMA funciona e outras que estão em construção da estrutura física, ou
seja, o prédio onde irão funcionar esses institutos. Foram várias as escolas
do estado reformadas, ampliadas e equipadas totalmente numa grande
maioria dos municípios do estado do Maranhão. Vários foram os prefeitos
que avançaram com as creches e com ensino fundamental, e eu estou
falando de centenas e centenas de prédios, de colégios, de creches, de
IEMAs no estado do Maranhão, não apenas de um fato isolado. Houve
também avanço do governo do Estado com a UEMASUL que, sem dúvida
nenhuma, a região Tocantina e a região sul do estado do Maranhão só têm
a agradecer a atitude do governador do estado do Maranhão. Para a minha
alegria, o MEC, Ministério da Educação, na semana passada, anunciou
mais quatro cursos de Medicina para o interior do estado do Maranhão.
Foram beneficiadas a cidade de Codó, a cidade de Açailândia, a cidade de
Bacabal e a nossa querida cidade de Santa Inês. E venho a esta tribuna,
Senhoras e Senhores, para dizer que de ponta a ponta na educação, da
creche ao ensino primário, fundamental, aos cursos profissionalizantes e
agora para dizer que no curso superior o Maranhão está avançando. O ano
de 2017, sem dúvida nenhuma, será um ano marcado pelo avanço
significativo na educação do Estado. Haveremos de colher os frutos logo,
logo. E falo isso porque quando aqui cheguei, em 1980, para estudar, só
tinha Medicina na Universidade Federal e só era um vestibular por ano, 35
vagas para o meio do ano e 35 vagas para o início do ano, para o curso de
Medicina. Para curso de Odontologia, só 25 vagas. Hoje no Maranhão
temos curso de Medicina em várias faculdades aqui na capital, temos em
Imperatriz, em Caxias e agora ganham Açailândia, Santa Inês, Codó e
Bacabal. Logo, logo teremos mais de 1.000 médicos se formando por ano,
no Maranhão. Mostra que a grande demanda que sempre tivemos por
médicos, no Estado, será aos poucos sendo sanadas. Isso é importante,
meus amigos. Quantos alunos no interior com potencial extraordinário e
não têm a condição de chegar onde os cursos superiores estão. São
estudantes da rede pública que estudam com afinco, com desejo de se
formar, mas a distância não permite chegar ao curso superior. Hoje com o
IEMA, com o IFMA do Governo Federal, que também avança em nosso
Estado, e agora com os cursos superiores da Universidade Federal.
Senhoras e Senhores, sem dúvida nenhuma 2017 será o ano marcado na
história como o ano que mais avançou nos últimos tempos na educação.
Parabéns aos prefeitos que investiram, ao Governador do Estado que



QUARTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
demonstra que o seu papel é transformar a sociedade também por meio da
educação e, é claro, ao Ministério da Educação comandado pelo parceiro,
companheiro do Partido Democrata, Mendonça Filho, que designou ao
estado do Maranhão mais 04 cursos de Medicina para 04 cidades
maranhense. Muito obrigado, Senhor Presidente, e quero aproveitar para
desejar um Feliz Natal a todos. Que toda família maranhense possa usufruir
naquele momento, naquela noite especial de uma ceia e que possa, mais do
que a ceia, ter um espírito natalino ali reinando sobre sua família e a nossa
fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Medida provisória 259, de autoria do Poder
Executivo, que altera a Lei 10.505, de 26 de setembro de 2016, que institui
o mutirão Rua Digna, destinado à execução de pavimentação em vias
públicas na forma que especifica. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Pela Ordem,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, há um requerimento de minha autoria
solicitando a inversão da ordem do dia para que nós possamos votar o
Requerimento nº 1.007/2017, que solicita a inclusão da ordem do dia do
projeto de lei de autoria do Poder Judiciário que prevê o reajuste dos
vencimentos dos servidores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - A medida provisória que nós acabamos de aprovar
vai à promulgação. Deputado Braide, vamos apreciar. V. Exa. vai... O
Deputado Braide, por cinco minutos, para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os servidores do
Poder Judiciário. Senhores deputados, nós temos no Diário Oficial de hoje
da Assembleia duas mensagens do Excelentíssimo Senhor Governador: A
Mensagem nº 118 e a Mensagem nº 119, que chegaram ontem a esta Casa
e que foram publicadas hoje, no Diário, solicitando que esta Casa autorize
o Governador do Estado e o vice-governador do Estado a viajarem em
missão ou para fins particulares durante o ano de 2018. E hoje mesmo
essas duas matérias já foram votadas na Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania desta Casa, hoje. A mensagem chegou ontem e foi
publicada hoje no Diário e hoje foi votada na CCJ. E por que eu faço essas
considerações? Porque há mais de uma semana, senhores e senhoras
deputados, os servidores do Poder Judiciário ocupam esta galeria pedindo
a votação de um projeto de lei que chegou muito tempo antes da Mensagem
do Excelentíssimo Senhor Governador, e que esta Casa, infelizmente,
rejeitou no primeiro momento o pedido de votação em regime de urgência.
E aqui nós precisamos ser claros e honestos com os servidores do Poder
Judiciário. Amanhã é a sessão em que nós votaremos o orçamento do
Poder Executivo e, após a votação do orçamento do Poder Executivo,
todos os senhores e senhoras deputados sabem que as sessões seguintes
não haverá mais quórum para deliberar qualquer matéria que seja. Portanto
ou nós aprovamos esse requerimento que apresentei para incluir na ordem
do dia o projeto de lei 338/2017 dos servidores do Poder judiciário ou,
então, nós votaremos contra os servidores do Poder Judiciário. E é por
isso que apresentei, senhores e senhoras deputados, um requerimento
para que haja inversão na ordem do dia de hoje, para que o próximo item
que nós iremos votar seja o Requerimento número 1.007, de nossa autoria,
que prevê a inclusão na ordem do dia do projeto de lei dos servidores do
Poder Judiciário. E o destino é tão justo, senhores e senhoras deputados,
que no diário de hoje da Assembleia, as folhas 19 e as folhas 20 têm a
publicação do reajuste dos servidores do Ministério Público. E aqui eu

gostaria de ler: os vencimentos-base dos cargos de quadro de apoio técnico,
administrativo e as funções comissionadas do Ministério Público do Estado
do Maranhão ficam reajustadas em 5% com efeitos financeiros a vigorar.
Portanto, senhoras e senhores deputados, que fique claro que esta Casa
não pode dar um tratamento aos servidores do Ministério Público, um
tratamento aos servidores do Tribunal de Contas do Estado, um tratamento
aos servidores do nosso próprio Poder Legislativo e de outros Poderes,
que aqui já tramitaram, e dar a discriminação aos servidores do Poder
Judiciário. Eu tive a oportunidade de participar da posse da nova diretoria
do Tribunal de Justiça e eu ouvi com muita atenção o discurso de despedida
do desembargador e então presidente Cleones Cunha e ele foi enfático
quando asseverou que uma das marcas que teve da administração daquela
diretoria, foi o diálogo com o sindicato e o compromisso do reajuste dos
vencimentos dos servidores. Esse projeto que aqui está para nós
apreciarmos foi aprovado pelo plenário do Tribunal de Justiça e foi
encaminhado a esta Casa, portanto eu não vejo nenhum motivo, nenhuma
razão para que esta Casa não aprove o direito que deve ser concedido aos
servidores do Poder Judiciário. Portanto, senhoras e senhores, eu peço a
aprovação do nosso requerimento, que ora discuto, para que a Ordem do
Dia possa ser invertida e nós garantirmos os direitos aos servidores do
Poder Judiciário, que diga-se de passagem, há mais de uma semana estão
ocupando a galeria desta Casa pedindo aquilo que não é favor, aquilo que
é direito de cada um deles. E aí, senhoras e senhores deputados, caberá a
nós agora garantir esse direito aos servidores do Poder Judiciário ou garantir,
quem sabe, a vontade do Poder Executivo de que não aconteça essa
aprovação, no dia de hoje, e deixando bem claro às senhoras e aos senhores
servidores, a chance que nós temos de aprovar o reajuste de vocês é agora,
porque amanhã é a última sessão que nós teremos do ano que terá quórum
para deliberar qualquer matéria, fica, portanto aqui, Senhor Presidente, o
pedido para que nós possamos aprovar esse requerimento de inversão de
pauta e, de já, Senhor Presidente, essa é uma matéria que até em respeito
aos servidores do Poder Judiciário que estão acompanhando essa discussão
já ao longo de vários dias, e tenho certeza de que já estão até cansados de
acompanhar e não ter o retorno, a prestação de serviços por parte da
Assembleia, que essa votação aconteça de forma nominal, Senhor Presidente.
Acho que os servidores do Poder Judiciário têm o direito de saber como
pensa e como vota cada um dos deputados. Peço que votem favoravelmente
ao requerimento, que votando favoravelmente ao requerimento é dizer,
sim, aos servidores do Poder do Judiciário, dizer sim a um reajuste que lhe
é de direito, votando não, infelizmente, é votar contra os servidores do
Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio também gostaria de encaminhar pelo Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, por cinco minutos

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Eu vou
encaminhar daqui, Senhor Presidente. Eu queria endossar as palavras do
Deputado Eduardo Braide. Nós hoje estamos aqui, está publicado no
Diário desta Casa o reajuste para os funcionários do Ministério Público,
nós já demos o aumento também aos funcionários do TCE, aos funcionários
da Assembleia Legislativa, já este ano, e não é justo não tratar com isonomia
o Poder Judiciário. Nós aqui nesta Casa que tudo que vem do Poder
Executivo é aprovado de forma açodadamente, não há sequer discussão.
Porque quando se trata dos funcionários, está havendo toda essa dificuldade
para votar e ser publicado no Diário. Ora, há dois meses, um mês, foram
criadas três vagas de desembargador, o que onerou e muito os cofres
também do Judiciário, mas sequer houve alguma discussão nesta Casa.
Então quero deixar minha solidariedade aqui aos funcionários da Justiça
estadual e dizer que o Partido Verde vai comungar com o reajuste que é
mais do que justo de 5% aos funcionários. Uma vez que o Plenário do
Tribunal de Justiça aprovou de forma unânime, não cabe a nós discutir a
matéria porque quem tem a vivência ali são os desembargadores e lá foi
aprovada sem qualquer discussão, então não somos nós que vamos aqui
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privar esses trabalhadores de terem esse reajuste tão sensato e justo e que
tanto merecem.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu queria
encaminhar pela Liderança do Bloco Independente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Obrigado, presidente. Eu queria alertar os colegas deputados e
deputadas que, se esse requerimento de inversão de pauta não for votado,
provavelmente este ano esta matéria de interesse dos servidores do Poder
Judiciário não será votada. Então é importante que a gente vote este
requerimento e vote a favor, porque, quando a gente cobra uma justiça
célere contra a morosidade, nós temos que dar condições ao Judiciário e
quem faz o Judiciário são os juízes, os desembargadores, mas também os
servidores porque, sem os servidores, a justiça não pode caminhar com a
celeridade que nós desejamos. Dito isso, presidente, conheço o ex-presidente
do TJ, desembargador Cleones, o atual presidente, o desembargador José
Joaquim, e todo o colegiado do Tribunal de Justiça, tenho certeza de que o
Tribunal de Justiça não iria encaminhar para esta Casa um projeto que não
tivesse baseado no orçamento e que não tivesse recurso para pagar. O
Tribunal de Justiça é um poder responsável e, quando mandou para esta
Casa esse projeto, foi por ser viável e porque os servidores merecem esse
aumento. Portanto, o nosso encaminhamento é pela aprovação do
requerimento fazendo justiça aos servidores do Judiciário maranhense.
Muito obrigado.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor presidente, somente para deixar claro, corroborando as
palavras do deputado Max Barros, que no projeto encaminhado a esta
Casa, o Projeto 338/2017, há o atesto, a declaração de que o projeto se
encontra, de que o impacto se encontra dentro dos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo
Tribunal e fica claro aqui, Senhor Presidente, quero esclarecer a cada um
dos senhores deputados e senhoras deputadas, que a chance que nós
temos de dar esse reajuste aos servidores do Poder Judiciário é agora e,
portanto, reitero o pedido de votação nominal do meu requerimento de
inversão de pauta, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, eu pediria a atenção de todos
para que não haja confusão quanto ao conteúdo. Nós vamos primeiro
apreciar o pedido de votação nominal feito pelo deputado Braide, referente
ao requerimento de inversão de pauta da Ordem do Dia. Então, em votação.
Os deputados que forem favoráveis ao requerimento de votação nominal
feito pelo deputado Braide permaneçam como estão. Os que forem
contrários queiram levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu peço a
verificação da votação...

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem. Peço então que sejam registrados
os votos contrários, com base no Regimento Interno.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Votaram contra os deputados: Ricardo Rios, Paulo
Neto, Fábio Macedo, Antônio Pereira, Léo Cunha, Dr. Levi, Marco Aurélio,
Rogério, Deputado Rigo, Deputada Valéria, Deputado Rafael, Deputada
Francisca, Deputado Toca.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, pela ordem. Eu pedi que fizesse exatamente
isso para deixar claro aos servidores do Poder Judiciário que quem não
quer o reajuste deles é o Governo do Estado do Maranhão e isso tem que
ficar registrado aqui. E em função disse solicito a verificação de quórum, a
Oposição irá obstruir a pauta também, já que não respeitam os servidores
do Poder Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que zere o painel e os Deputados que assim
o desejarem registrem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Partido Verde
também em obstrução, Senhor Presidente, em solidariedade aos
funcionários do Poder Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – PV em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O PEN também,
em solidariedade aos funcionários, fica em obstrução, o PEN.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – PEN em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente,
o Bloco Independente também em obstrução, em solidariedade aos
funcionários do Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Independente em obstrução. Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Só tem 14 presentes. Estamos todos na votação
importante e o deputado não estando na sessão fica complicado, não é? Se
V. Exa. pudesse encerrar para a conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Encerrarei assim que os Deputados que aqui ainda
estão e os que estão se deslocando dos gabinetes registrem suas presenças,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Só para deixar claro e dizer que a intenção da Oposição é garantir
os direitos, que ainda há tempo. Se houver o acordo para que possamos
votar esse Requerimento do Projeto dos Servidores desobstruiremos a
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pauta sem nenhum tipo de problema. Caberá o acordo por parte da base
do Governo.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Tenha a sensatez necessária com relação à suspensão da sessão,
uma vez que agora há pouco tinham 27 parlamentares, salvo engano,
vários deixaram o Plenário de forma espontânea para não votarem contra
os servidores do Poder Judiciário. Então, que nós não fiquemos aqui
também até às treze horas, doze horas e trinta minutos, aguardando a
benevolência da base governista em querer rejeitar essa situação do Poder
Judiciário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, eu estava apenas aguardando
algum deputado que estivesse no gabinete, mas já vamos encerrar essa
espera e como não há quórum...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Parabéns, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - E como não há quórum para deliberar, toda a matéria
da Ordem do Dia fica transferida para a sessão de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Parabéns,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento de autoria do Deputado Wellington do Curso, requer depois
de ouvida a Mesa sejam justificadas as suas ausências das sessões plenárias
dos dias 11 e 12 de dezembro, tendo em vista a sua participação em
audiência pública na Câmara Municipal de Carolina. Como vota o Deputado
Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o Deputado Stênio Rezende?

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Pelo
deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Requerimento de autoria do Deputado
Edson Araújo, (lê). Como vota o Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o Deputado Stênio?

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Pelo
deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Peço à galeria que pare de se manifestar.
Senhores, se os senhores insistirem nisso, a partir de amanhã esta galeria
estará fechada. Peço à Casa Militar que esvazie a galeria. E a partir de
amanhã ela estará fechada. Requerimento 10.005, de autoria da Deputada
Andréa Murad. A Deputada está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento 1.008, de autoria do Deputado Humberto Coutinho.

Deputado está ausente, mas como se trata de justificativa de falta, vamos
apreciar (lê). Como vota o Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – como vota o Deputado Stênio?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimento 1.009/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles (lê). Como vota o Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Como vota o Deputado Stênio?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO RESENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Requerimento nº 1.010, de autoria do
Deputado Eduardo Braide (lê). Como vota o Deputado Ricardo Rios?
Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente.

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

 O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Foi deferido
ou indeferido?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Foi indeferido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Lamento
porque essa era a condição para que oposição pudesse apreciar o Projeto
de Lei que pede e recorro ao Plenário, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Fica incluída na Ordem do Dia de amanhã, Deputado
Braide. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, de quarta-feira, 20
de dezembro, Medida Provisória n.º 260, Deputado Rogério

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Questão
de Ordem. Eu recebi agora os esclarecimentos sobre este questionamento.
Eu pediria, se possível, se o Regimento permitir, encaminhar à Mesa e que
a Mesa fizesse a distribuição entre os Deputados.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Deixando bem claro que esses esclarecimentos
não são referentes ao meu requerimento, uma vez que ele foi rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Questão
de Ordem. Senhor Presidente, eu queria reiterar. Não será dessa foram que
a oposição vai querer impor o que votamos ou não votamos. O Deputado
Braide está no direito dele de fazer o Requerimento e nós no direito de não
acatarmos as respostas dos esclarecimentos que eu vou enviar são mais do
que suficientes para analisar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu vou suspender a Sessão, por dois minutos, e
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pedir, aqui por solicitação do Deputado Max, que haja um entendimento
com a galeria no sentido de que seja respeitado o Regimento desta Casa
que não permite manifestações seja de aplauso ou de vaia, nesta galeria.
Todos são muito bem-vindos aqui, sempre muito bem tratados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu Reabro a Sessão e ratifico que, a partir de
amanhã, esta galeria estará fechada. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
de amanhã: Medida Provisória 260/2017, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de Lei 310, 311, 312, de autoria do Deputado Braide, segundo
turno. Projeto de Resolução Legislativa 031 e 041, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim, segundo turno. Requerimento 1.011, de autoria da
Deputada Nina Melo. Requerimentos 1.012 e 1.013, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento 1.014, de autoria do
Deputado Júnior Verde. Requerimento 1.015, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Inscrito o Deputado Júnior Verde, por 30 minutos,
com direito a apartes. A Sessão está encerrada.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Sousa Neto e Valéria Macêdo. 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:
Professor Marco Aurélio, Cabo Campos, Bira do Pindaré, Júnior Verde e
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia informando que
a Medida Provisória nº 259/2017, o Projeto de Lei Complementar  nº 019/
2017, ambos de autoria do Poder Executivo, bem como o Projeto de Lei  nº
006/2015, de autoria do Deputado Max Barros e o Requerimento nº  999/
2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa foram retirados da presente
Ordem do Dia e incluídos na próxima Sessão Ordinária devido a acordo
das Lideranças. Na sequência, anunciou a discussão e votação, em único
turno, tramitação Ordinária, da Medida Provisória nº 249/2017 (Mensagem
nº 073/17), que dispõe sobre a nova tabela dos vencimentos-base dos
cargos do Subgrupo Magistério Superior da Universidade Estadual do
Maranhão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e submeteu ao Plenário a votação em destaque da Emenda nº
001/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que a encaminhou a
votação, solicitando votação nominal para a referida Emenda. Foram
rejeitados o pedido de votação nominal, assim como a referida Emenda que
recebeu os votos contrários dos Deputados Professor Marco Aurélio,
Doutor Levi Pontes, Fábio Macêdo, Vinícius Louro, Raimundo Cutrim,
Paulo Neto, Rogério Cafeteira, Rigo Teles, Toca Serra, Cabo Campos,
Francisca Primo e Antônio Pereira. Em seguida, foi submetida a deliberação

do Plenário a Medida Provisória nº 249/17, que foi aprovada e encaminhada
à Promulgação. Os Projetos de Lei nºs: 292 e 324/2017, ambos de autoria
da Deputada Valéria Macêdo; o Projeto de Lei nº 116/2017, a Moção  nº
032/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 020/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, o
Requerimento nº 997/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde e o
Requerimento nº 1000/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, ficaram
transferidos para a próxima Sessão ordinária devido a ausência de seus
respectivos autores. Com parecer favorável da CCJC, foram aprovados
em primeiro turno, tramitação ordinária, os Projetos de Lei nºs: 310/2017,
que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão, o dia
14 de julho, como o dia da Comunidade Francesa do Maranhão; 311/2017,
que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão a Festa
do Círio de Nazaré e 312/2017, que inclui no Calendário Oficial de eventos
do Estado do Maranhão a Festa de Corpus Christi, todos esses Projetos
de autoria do Deputado Eduardo Braide. Ainda em primeiro turno, tramitação
ordinária o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 031/
2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Capitão da Polícia Militar
do Maranhão, Senhor Pitágoras Mendes Nunes bem como o Projeto de
Resolução Legislativa nº 041/2017, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, Senhor Eurico Alves da Silva
Filho, ambos com parecer favorável da CCJC. Em seguida, foi aprovado o
Requerimento nº 998/2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 259/17, do autoria
do Poder Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do
Maranhão para o Exercício Financeiro de 2018. Este Projeto de Lei ficou
incluído na Ordem do Dia da Sessão ordinária de quarta-feira, dia 20 de
dezembro. Na sequência, o Plenário apreciou o recurso do Deputado
Edilázio Júnior, contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento nº
976/2017, de sua autoria, ao Secretário de Estado da Saúde solicitando a
relação nominal dos supostos 400 servidores fantasmas, noticiado na
imprensa local. A decisão da Mesa foi mantida contra os votos dos
Deputados: Edilázio Júnior, Wellington do Curso, Eduardo Braide, Adriano
Sarney e Max Barros. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 1001/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 05 a 19/09/17 e 05 a 19/10/17, conforme atestado médico.
Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 1003/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso; 1004/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo; 1005/2017, de autoria da Deputada Andréa
Murad; 1006 e 1007/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, 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, 19 de
dezembro de 2017.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso
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e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás,
Andréa Murad, Bira do Pindaré, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho,
Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Marcos Caldas, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Stênio Rezende e Valéria
Macêdo. O Presidente, em exercício, Deputado Fábio Macêdo, declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs:
318/17, de autoria do Deputado Zé Inácio, que institui o dia 20 de novembro,
data de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da
Consciência Negra, como feriado estadual; 319/17, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial
do Maranhão a FECOIMP – Feira do Comércio de Industria de Imperatriz;
320/17, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que considera
Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão a Exposição Agropecuária
de Imperatriz e 321/17, ainda de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, que considera de utilidade pública a Associação de Prestadores de
Serviços e Vendedores Ambulantes da Avenida Beira Rio; Projeto de Decreto
Legislativo nº 012/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
autoriza a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a constituir Comissão
Especial para cumprimento da Resolução Legislativo  842/2017. Moções
nºs: 029/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, de Aplausos ao CB
PM José Cardoso Lima Júnior, por ato de bravura, pela sua atuação
militar no enfrentamento a criminalidade em outubro de 2014 na Cidade de
Timon; 030/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, de Aplausos ao CB
PM Lauriano Oliveira da Silva, por ato de bravura, pela sua atuação militar
no enfrentamento a criminalidade em Janeiro de 2014 na Cidade de Matões
e 031/17, ainda de autoria do Deputado Rafael Leitoa, de Aplausos ao CB
PM Evandro Costa Monteiro, por ato de bravura, pela sua atuação militar
no enfrentamento a criminalidade em Fevereiro de 2016 na Cidade de
Timon; Requerimentos nºs: 906/17, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
que sejam retirados de tramitação os Projetos de Lei nº 277/2017 e nº 278/
2017, de sua autoria; 907/17, do Deputado Hemetério Weba, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período
de 16 a 19 de outubro de 2017, conforme atestado médico; 908 e 090/17,
ambos de autoria do Deputado Marcos Caldas, enviando mensagem de
congratulação a população dos Municípios de Milagres do Maranhão e
Anapurus, parabenizando-os pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de novembro; 910/17, do Deputado Júnior Verde,
para que seja registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações a
população do Município de Cândido Mendes, pela passagem de seu
aniversário, comemorado no mês de novembro; 911/17, do Deputado
Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 20 e 21/11/2017, conforme atestado
médico; 912/17, do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor Secretário de
Estado da Educação, Felipe Camarão e ao Senhor Secretário de Estado da
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando informações sobre o
andamento da construção de uma escola com seis salas de aulas no
Município de Matões, cujo prazo de conclusão era previsto para setembro
do ano em curso; 913/17, do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja discutido e votada em regime de urgência, em Sessão Extraordinária
a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 012/2017, de sua autoria.  Indicações nºs: 1331/17, do Deputado Rafael
Leitoa, ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando-lhe que
adote providências, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa
proposição de lei que dispõe sobre a criação de vagas no sistema
penitenciário do Estado do Maranhão, conforme anteprojeto de lei em
anexo; 1332/17, do Deputado Rafael Leitoa, Governador do Estado,
solicitando-lhe que adote providências, no sentido de encaminhar a esta
Casa Legislativa Projeto de Lei que estabelece diretrizes de cooperação
entre o Estado e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados,
conforme anteprojeto de lei em anexo; Indicações nº 1333/17, do Deputado
Júnior Verde, ao Senhor Governador do Estado do Maranhão,  Flávio
Dino e a Senhora Presidente do Instituto de Colonização e Terras do
Maranhão, Margareth Teixeira Mendes Carvalho, solicitando a
regularização e titularização definitiva da Comunidade Francisco Lima,
localizada no Bairro Tajipuru, nesta capital; 1334 e 1335/17, ambos do
Deputado Júnior Verde, ao Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Deputado Neto Evangelista, para que proceda

com a perfuração de poços artesianos nos Povoados Vila Pitombeira e
Paramerim, no Município de Buriti de Inácia Vaz e 1336/17, do Deputado
Cabo Campos, ao Governo do Estado do Maranhão, solicitando que altere
de maio para março de cada ano, a data base de revisão geral e anual da
remuneração dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado,
assim como é estabelecido aos demais funcionários públicos do Estado.
Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido, após deferir as Indicações acima mencionadas
e concedeu a palavra ao Senhor Deputado Cabo Campos que agradeceu ao
Governador do Maranhão e ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
pelo asfaltamento da Academia de Polícia Gonçalves Dias. O Deputado
Júnior Verde, por sua vez, relatou sua participação em uma Audiência
Pública com a participação de várias lideranças comunitárias do bairro
Planalto Anil e adjacências e representantes da Polícia Civil, da Secretaria
de Segurança Pública, da Polícia Militar, do Comando Geral da Polícia
Militar para discutir a segurança pública, fortalecer os elos do processo de
segurança pública e desenvolver iniciativas que beneficiem essas
comunidades. Por fim, o Deputado Wellington do Curso convidou a
população para uma Audiência, em Açailândia, que abordará os direitos
das Pessoas com deficiência. Não havendo mais oradores inscritos no
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação dos Projetos de
Lei nº 099/2016, de autoria do Deputado Antônio Pereira e 238/2017, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, que ficaram transferidos para a
próxima Sessão devido à ausência dos respectivos autores. Em seguida,
submeteu à deliberação do Plenário o Projeto de Lei nº 302/2017, de
autoria do Deputado Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei nº 9.550
de 04/01/2012, que dispõe sobre a construção de Estações de Tratamento
de Esgoto Sanitários em edifícios e condomínios. Em seguida, suspendeu
a Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a
Comissão de Obras e Serviços Públicos emitissem os pareceres. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Doutor Levi Pontes
informou que o Projeto em epígrafe recebeu parecer favorável nas
Comissões. Desta forma, o Presidente da Mesa, submeteu a deliberação
do Plenário, o Projeto de Lei nº 302/2017, que foi aprovado nos seus
turnos regimentais e encaminhado à Sanção Governamental. Em segundo
turno, tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa
nº 40/2017, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede título de
Cidadã Maranhense a Senhora Paula Lobão. Os Requerimentos nºs 856/
2017, do Deputado Professor Marco Aurélio; 895/2017 do Deputado
Josimar Maranhãozinho; 891/2017, do Deputado Bira do Pindaré e 904/
2017, do Deputado Wellington do Curso, ficaram transferidos para a
próxima Sessão Ordinária, devido à ausência dos respectivos autores. Por
fim, foi aprovado o Requerimento nº 905/2017, de autoria do Deputado
Zé Inácio,  solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 271/
2017, de sua autoria. De acordo com as lideranças partidárias, o Projeto de
Lei nº 271/2017, de autoria do Deputado Zé Inácio, que institui o “Dia
Estadual das Trabalhadoras Domésticas”, foi incluído na Ordem do Dia da
presente Sessão, sendo o mesmo aprovado, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência e encaminhado à Sanção Governamental. Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno foi incluído na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 891/2017, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré 892/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo e 894/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve oradores inscritos. No tempo
reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Cabo Campos que,
falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão informou que
solicitou ao Governador do Estado do Maranhão, por meio de Indicação,
que se adeque a data-base dos policiais militares e bombeiros militares com
as outras categorias, que estes sejam contemplados com o reajuste salarial.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 22 de novembro de 2017. Deputado
Fábio Macêdo - Presidente, em exercício. Deputado Adriano Sarney -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Sousa Neto - Segundo
Secretário, em exercício.
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Ata da Centésima Quadragésima Nona Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e três de novembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Toca Serra, Valéria Macêdo e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Humberto Coutinho,
Josimar Maranhãozinho, Marcos Caldas, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rogério Cafeteira Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington do
Curso. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção e Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente a seguir: Projetos de Lei n°s 322/17, de
autoria do Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Federação das Associações e Cooperativas dos Artesãos do Maranhão do
Município de São Luís; 323/17, de mesma autoria, que considera de
Utilidade Pública a Colônia de Pescadores, Z-43 do Município de Matinha;
324/17, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que dispõe sobre o
reconhecimento do “Festejo de Nossa Senhora de Nazaré” como evento
oficial do Calendário Cultural e Turístico do Estado do Maranhão; 325/17,
do Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária dos Agricultores e Criadores de Gado de São Salvador do
Município de Turiaçu; Requerimentos nºs: 914/17, do Deputado Sousa
Neto, solicitando que seja justivicada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas entre os dias 18 e 25 de setembro de 2017, conforme atestado
médico; 915/17, do Deputado Eduardo Braide, ao Senhor Secretário de
Estado da Saúde, Carlos Lula, solicitando informações sobre a construção
de um hospital de 40 leitos no Município de Colinas; 916/17, do Deputado
Zé Inácio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Lei nº 318/2015, de sua autoria; indicação nº 1337/17, do
Deputado Raimundo Cutrim, ao Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino solicitando a perfuração de um poço artesiano no Bairro Recanto
Verde localizado próximo a Vila Itamar nesta Capital. Esgotada a Matéria
sobre a Mesa, o Presidente deferiu a Indicação acima mencionada e
encaminhou a publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário. Em
seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados: Sousa Neto, Júnior
Verde, Eduardo Braide e Doutor Levi Pontes. O Deputado Sousa Neto
teceu duras críticas ao Governo do Estado em relação a condução da
realização do concurso público da Polícia Militar do Maranhão, destacando
a alteração do edital do certame referente ao prazo de inscrição, envio de
documentos e a data da realização das provas. Em seguida, o Deputado
Júnior Verde destacou a necessidade de retificação do concurso público da
Polícia Militar do Maranhão (PMMA) bem como a necessidade de
convocação e nomeação de mais policiais. O Deputado Eduardo Braide
apresentou as reivindicações dos moradores de Matões, Colinas, São João
dos Patos e Sucupira do Riachão. Por fim, o Deputado Doutor Levi
Pontes  destacou o papel dos Deputados do Partido Comunista do Brasil
durante Conferência deste Partido. Não havendo mais oradores inscritos
no tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno, o Parecer nº
058/2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação
final ao Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos,
que institui o mês de dezembro como “Dezembro Cinza”, destinado a
homenagear os Policiais e Bombeiros Militares falecidos em decorrência
da profissão no Maranhão. Este parecer foi aprovado e o Projeto de Lei
encaminhado à Sanção Governamental. Na sequência, o Presidente anunciou

em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 309/
2017, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 100/2017), ratifica os
contratos assinados entre o Estado do Maranhão e a China Brazil
Xinnenghuan International Investment, suspendendo os trabalhos para
que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de
Administração Pública se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o projeto recebeu parecer
favorável. Ao anunciar o Projeto de Lei nº 309/2017, foi feita verificação de
“quórum”, a pedido do Deputado Edilázio Júnior, quando ficou constatado
que não existia número regimental para a apreciar o Prejeto de Lei nº 309/
2017, assim como o restante da matéria que ficou transferida para a próxima
Sessão. Sujeitos a deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos
nºs 907/2017, de autoria do Deputado Hemetério Weba, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias
16 e 19 de outubro de 2017, conforme atestado médico e 911/2017, de
autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 20 e 21/
11/2017, conforme atestado médico. Os Requerimentos nºs: 906/2017, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa e 912/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, ficaram transferidos para a próxima Sessão devido a
ausência dos autores. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária as Medidas
Provisórias nºs 253 e 257/2017; os Projetos de Lei nºs: 040/2017, de
autoria do Deputado Roberto Costa e 250/2017, de autoria do Deputado
Zé Inácio e os Requerimentos nºs 914/2017, de autoria do Deputado
Sousa Neto; 915/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 916/
2017, de autoria do Deputado Zé Inácio. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve oradores inscritos. No tempo reservado aos Partidos
e Blocos ouviu-se o Deputado Adriano Sarney, que falando pelo Partido
Verde, apresentou relatórios de uma representação feita pelo Ministério
Público de Contas do Maranhão, datada do dia 07 de abril de 2015 referente
a irregularidades no processo licitatório que escolheu como organização
social o Instituto Acqua, o Instituto Natureza e Cidadania (ICN), o Instituto
Gerir e as Oscips Instituto Corpore para Desenvolvimento e Qualidade de
Vida e Instituto Vida e Saúde. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas reservado. No Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 23 de novembro de
2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado Júnior
Verdo - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Zé Inácio - Segundo
Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 11h

ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
CINEASTA BRENO FERREIRA

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Pedimos a todos que se posicionem
para darmos início à Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão
Maranhense ao cineasta Breno Ferreira. Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene, requerida pelo deputado
Rafael Leitoa, para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao cineasta
Breno Ferreira, natural de São Paulo. Concedida por meio da Resolução
Legislativa n.º 833/2017, originada pelo Projeto de Resolução Legislativa
n.º 043/2016, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. Quero pedir uma
salva de palmas ao deputado Rafael Leitoa pela Proposição e também ao
cineasta Breno Ferreira, homenageado nesta manhã. Salva de palmas.
Agradecendo o apoio de toda a dedicação do Cerimonial, convidamos a
compor a Mesa o Senhor Breno Ferreira, homenageado desta Sessão Solene.
O Exmo Senhor Deputado Estadual Rafael Leitoa, autor do Requerimento.
O Senhor Murilo Santos, Professor e Cineasta. E, neste momento, concedo
a palavra ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Rafael Leitoa,
autor da Proposição que concedeu o Título ao Cineasta Breno Ferreira
para fazer a saudação ao homenageado. Com a palavra, o Deputado Rafael
Leitoa.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Bom dia, Senhor
Presidente desta Sessão Solene, Deputado Marco Aurélio, nosso
representante legítimo da Região Tocantina, obrigado pela sua presença e
por esta Presidência. Ao nosso homenageado Breno Ferreira, nosso mais
novo maranhense, a partir de hoje, nosso Senhor Professor Murilo Santos,
Professor e Cineasta. Breno me falava ali que foi o responsável pela
formação desse cineasta que hoje encanta e representa tão bem o nosso
estado, Brasil afora. Conheci o Breno por meio de meu irmão, Gabriel, por
meio também de um projeto que ele gostaria de fazer, aqui no Maranhão,
um filme e que, de certo modo, trazia uma memória antiga baseada na
infância de duas crianças e que se passaria, inclusive fazendo talvez uma
referência à música do João do Vale, que é pela linha férrea que sai de
Teresina até São Luís do Maranhão. Mas esse projeto ainda não foi
executado, mas com muita perseverança e fé, a gente vai conseguir executar
esse trabalho, como disse o Deputado Marco Aurélio, Breno é muito novo
e, com certeza, tem ainda muito tempo. Mas a gente trouxe aqui um breve
relato um pouco da vida do Breno e eu gostaria de ler, até para não me
perder na fala e ser justo com o homenageado, com os presentes e também
com os nossos telespectadores. A Assembleia hoje concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Diretor de Cinema e Publicitário, Breno Soares
Ferreira. Ele nasceu em São Paulo, mas viveu grande parte da vida no
Maranhão e por se considerar maranhense vem divulgando o nome do
estado em todo o país. Breno é formado em publicidade, aqui no Maranhão,
além de ser diretor de cinema atua como assistente de direção, roteirista e
curador de mostras de cinema, é membro da Academia Brasileira de Cinema,
foi vice-presidente da ABD (Associação Brasileira Documentarista), aqui
no Estado, por dois mandatos e membro do Conselho Municipal de Cultura
pelo segmento audiovisual em São Luís. Breno, deputado Marco Aurélio,
já dirigiu 11 filmes premiados nacional e internacionalmente, trabalhou
com os principais diretores do cinema nacional e internacional. No cenário
nacional, trabalhou com Cláudio Torres, que dirigiu A Mulher Invisível,
que ganhou o prêmio Emmy de melhor série de comédia. No cenário
internacional, trabalhou com o maior diretor da atualidade mexicana,
Alejandro González Iñárritu, creio que a pronúncia é mais ou menos essa,
premiado pela Academia de Hollywood, o último pelo filme o Regresso,
que deu o Oscar de melhor ator para Leonardo DiCaprio. Veja como o
nosso maranhense é internacional. Com Alejandro, Breno fez um comercial
para as Olimpíadas de Londres de 2012. Em produções nacionais, ganhou
o prêmio como Profissional do Ano pelo comercial da Johnnie Walker,
com o intitulado O Gigante Acordou. Foi premiado, como já falei, pelo
prêmio Emmy e também em Cannes. O último trabalho dirigido por ele, o
curta metragem Walter do 402, já percorreu os cinco continentes, participou
de mais de 20 festivais e venceu cinco prêmios, três internacionais e dois
prêmios nacionais. Esses são alguns aspectos da vida de Breno Ferreira
que fez esta Casa reconhecê-lo como merecedor do título por toda a sua
contribuição por representar tão bem o nosso estado lá fora. Queremos
agora parabenizá-lo e agradecer, Breno. Esta Casa se sente lisonjeada em
homenagear uma pessoa tão importante, principalmente no segmento
cultural. Que sirva essa homenagem também de inspiração a todos os
outros profissionais da cultura para que a gente possa desenvolver o
nosso estado culturalmente não só do ponto de vista social, mas também
do ponto de vista econômico, porque cultura também é economia e
atividades como essa que esta Casa hoje aqui faz é para reconhecer este
trabalho. Você, Breno, como sempre se considerou, talvez alguns de seus
amigos nem saibam realmente a sua naturalidade, mas hoje você é um
legítimo cidadão maranhense outorgado por esta Casa, pela Assembleia
Legislativa, aprovado aqui em sessão ordinária por unanimidade. Eu fico
muito lisonjeado de poder fazer essa homenagem a você, um grande
maranhense. Muito obrigado e que Deus te abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCO AURÉLIO - Convidamos a integrar esta Mesa o Exmo Senhor
Mádison Leonardo, secretário municipal de Urbanismo, neste ato
representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Agora
faremos a condecoração do agraciado. Convidamos o deputado Rafael
Leitoa para fazer a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao nosso
homenageado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCO AURÉLIO - Neste momento sublime, ainda sob o efeito do
sorriso e da emoção, convidamos o agraciado, Senhor Breno, para fazer
uso da palavra.

O SENHOR BRENO FERREIRA - Bom dia Exmos Senhores e
Senhoras Deputados, convidados, internautas, imprensa, autoridades aqui
presentes, Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Em nome
do Deputado Professor Marco Aurélio que preside esta Sessão Solene,
cumprimento todas as autoridades que compõem esta Mesa, agradecendo
também ao Exmo Deputado Rafael Leitoa pela proposição desta
homenagem. Eu gostaria de dizer que estou absurdamente feliz por estar
recebendo este título de cidadão maranhense. Muito obrigado, deputado,
mais uma vez pela proposta e aos demais deputados pela homenagem e
reconhecimento. Na última semana quando convidei alguns amigos para
virem nesta solenidade, ouvi a mesma pergunta: mas você não é maranhense?
Para quem não sabe sou de São Paulo, vim para cá em 1986 com minha
família, viemos conhecer São Luís e os familiares da família do meu pai,
que é maranhense, e a minha mãe que está aqui presente se apaixonou pela
cidade, pelas praias, a calmaria, o reggae e disse que queria mudar para cá.
Aí meu pai conseguiu um trabalho na TELMA e a gente acabou mudando
para cá no mesmo ano. E de lá para cá acabei me tornando a cada dia um
pouco maranhense, seja nos sábados em que a gente ia com o meu pai
tomar o caldo do seu João, na Rua do Sol, passear pela Rua Grande ou
comer ostra do Azevedo e do Louro, caranguejo da comadre lá no Calhau,
ou o cachorro-quente do Sousa, lá na Praia Grande. Mas não me sinto
maranhense apenas pela questão da gastronomia, aqui também tive
momentos muito importantes, marcantes da minha vida, como ganhei a
primeira bola de futebol, do ex-jogador do Sampaio Corrêa, Zé Carlos, que
era nosso vizinho e um time que acabei gostando bastante. E que uma
década depois acabei indo treinar na época em que eu ainda sonhava em ser
jogador de futebol. E me tornei ainda mais maranhense aprendendo a
tomar tiquira, no Bar do Irmão, lá na Praia Grande, ou o Aroeira no Bar do
Léo ouvindo João do Vale, ou brincando carnaval no Mirinzal, Cururupu,
Vargem Grande ou aqui em São Luís nos Clubes Jaguarema, Iate ou no
Centro de São Luís, ali entre a Rua do Passeio e Madre Deus, sujo de
maizena. E diversão também não tem como não lembrar os momentos em
que eu encontrava no Creole pelo mangue. Na época, tinha o mangue ali na
Lagoa.  A gente entrava por trás quando tinha um reggae no bar do Nelson
sem um real no bolso. Quando a gente acompanhava, decidia acompanhar
o boi de Maracanã dentro dos ônibus juntos com os integrantes. De arraial
em arraial ia acompanhar o encontro dos boi no largo de São Pedro. Aqui
estudei, aqui eu cresci, construí as minhas primeiras e principais percepções
do mundo. Aqui eu formei a minha identidade. E aqui no Maranhão acabei
me tornando pai, uma das coisas mais importantes da minha vida, a minha
pequena unicórnio ali, Valentina. Ou seja, na verdade, eu afirmo que sou
maranhense não por tudo que eu citei, todas essas coisas que eu falei, mas
simplesmente porque eu não sei o que não é ser maranhense. Gostaria de
agradecer também o Maranhão, pois foi aqui que eu dei os primeiros
passos no audiovisual, no cinema. Graças a um curso que teve no DAC da
UFMA, Departamento de Assuntos Culturais da UFMA, junto com o
professor e cineasta Murilo Santos aqui presente. Lá, durante esse período
do curso, eu devorei todo o acervo que tinha de VHS, na época era VHS,
dos filmes que participaram dos festivais dos anos anteriores. E nesse
momento eu pude conhecer também um pouco mais do cinema maranhenses,
nomes como Albuquerque, Murilo Santos, Euclides Moreira, Ivan Sarney,
Federico Machado e todas outras pessoas que participaram do
movimento... no Maranhão. Foi um momento muito importante na minha
vida, porque eu consegui perceber que a gente poderia trabalhar com
cinema num estado que fosse distante dos principais centros e polos
cinematográficos do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. E anos
depois, em 2002, eu produzi meu primeiro curta-metragem: o Ganhador.
Vencemos seis prêmios no Festival Guarnicê. Batemos o recorde na história
do Festival Guarnicê. Inclusive está presente aqui o Wilson Chagas, que
contribuiu muito no processo de seleção do elenco na Escola Maria Aragão,
unidade municipal. E com esse filme eu pude levar o nome de nosso
Estado para amostras em festivais por todo o Brasil. A gente chegou a
ganhar prêmio em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e também para
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países de língua portuguesa, uma época que era difícil a gente fazer a
legenda em outro idioma. O filme também foi fruto da minha formação em
publicidade, que havia iniciado na Universidade CEUMA, no ano anterior.
Local onde eu fiz grandes amizades, aqui representadas por Raimundo
Silva George. E onde eu também consegui fazer, ter a sorte de ter grande
mestres como André Lobato, Osnete Pereira e Karleno Bocarro, que foi a
pessoa que deu o título do primeiro curta-metragem: O Ganhador. Nessa
mesma época, eu entrei na ABB - Associação Brasileira Documentarista-
Seção Maranhão, que eu já tinha ouvido falar através de Murilo Santos,
Deoclides Moreira, que já era uma instituição que já tinha 20 anos de
credibilidade e era um local onde a gente podia reunir todos os realizadores
locais e debater sobre políticas públicas para audiovisual do Estado. Lá
acabei me aproximando de alguns cineastas, dentre eles Francisco Colombo,
Fábio Eneas e juntos fizemos o filme Instante e mais uma porção de filmes
nessa parceria em várias funções, ajudou-me muito também em minha
formação. Mas o Francisco Colombo foi bem mais importante na minha
vida, porque ele me apresentou à ONG Formação, onde pude ministrar
oficinas de vídeos para jovens de comunidades carentes na Baixada
Maranhense, em Belágua e Santa Inês, por um projeto da UNESCO,
época que o meu sentimento transitava entre a tristeza de ver tamanha
pobreza no interior do Estado e a alegria de perceber a força do cinema
capaz de mudar, nem que fosse por alguns instantes, a vida dessas pessoas
que participavam das oficinas. Em outra ocasião também com um
documentário Saber, Viver, Lutar que trabalhei, também pude conhecer
um pouco mais o Maranhão por meio de um projeto de alfabetização de
jovens e adultos em comunidades rurais, indígenas e quilombolas em Viana,
Monção e Buritirana. Essa experiência real pelo interior do Estado me
permitiu dirigir o documentário Impressions, sobre o ano da França no
Brasil, e fiz um documentário sobre os artistas que participaram do ano do
Brasil na França, que inclusive tiveram algumas premiações e uma delas
desta Casa. O filme foi em 2009 premiado como melhor documentário e
recebeu o prêmio Mauro Bezerra, em 2009, prêmio este criado pelo ex-
deputado como Projeto de Lei, cineasta Joaquim Haickel. Hoje eu posso
dizer que já fiz uma dezena de filmes e sempre ressalto o Maranhão como
no meu último filme, Walter do 402, que esteve presente em todos os
continentes, mais de 20 países e que teve algumas premiações. Tenho
verdadeiramente uma gratidão ao Estado, gostaria muito de agradecer a
todos que participaram de alguma forma da minha até então breve biografia
e que modestamente recebo com grande alegria o reconhecimento como
cidadão maranhense. À minha família, meus pais, minha mãe, meus parentes
aqui presentes, à minha filha linda, Camila Aranha, muito obrigado também,
a todos os meus amigos de infância, meus amigos que sempre me apoiaram
da escola, todas as escolas que estudei, estou vendo aqui amigos de várias
escolas também aqui, do Condomínio Mar Sol e todos os irmãos de luta
dentro do cinema que estiveram comigo em prol do cinema maranhense,
dentre eles, eu posso citar Murilo Santos, Euclides Moreira, Francisco
Colombo, Darlene Santos, Frederico Machado, Júnior Balby, Geovane
Guterres, Nicolau Leitão, Ione Coelho, Maria Teresa, Zé Maria Eça, Joaquim
Haickel, Antônio Saboia, Wilson Chagas, Marcos Belfort, Paulo Malheiros,
Daniel Novidê, Celso Brandão, entre tantos outros, que possuo grande
admiração. Tenho a convicção de que se eu não crescesse no Maranhão,
certamente, eu teria tomado um rumo bem distante do cinema. Agora
falando do futuro, no ano que vem que, já tenho confirmado a série de TV
Novo Pantheon sobre a literatura do nosso Estado, sobre os novos escritores
e a série Sabores sobre a origem de alguns dos pratos principais da nossa
gastronomia, além do meu primeiro longa metragem Faísca e Fumaça, que
filmarei às margens dos trilhos da ferrovia que passa pelo leste maranhense
pela cidade de Timon, que é a cidade de origem do nosso Deputado Rafael
Leitoa. Finalizo com uma frase que meu professor do ensino médio, lá do
Pitágoras, Alan Goudard, me falou recentemente: “O melhor que você
pode fazer com a sua vida é a invenção criativa”. Enquanto eu puder
pensar assim e utilizar o cinema para contar histórias e contribuir para
modificar vidas, eu estarei realizado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCO AURÉLIO - Senhoras deputadas e senhores deputados, neste
encerramento da sessão solene, nós fazemos questão de destacar as
impressões do cineasta Breno que hoje recebe o Título de Cidadão
Maranhense não apenas do deputado Rafael Leitoa, mas da Assembleia

Legislativa do Maranhão. A proposição do deputado Rafael Leitoa é uma
proposição muito acertada. Nós somos aqui 42 deputados e deputadas e,
quando um projeto de resolução legislativa tramita para homenagear alguma
personalidade que tenha uma contribuição com o estado, inicialmente ela
vem apenas com a impressão do parlamentar que colocou, às vezes são
pessoas que nem todos os parlamentares conhecem, mas, em função do
testemunho, da proposição que o deputado traz, os colegas votam. Então,
hoje presidir esta sessão a convite do deputado Rafael Leitoa, que é uma
honra para mim, deputado Rafael, eu percebo que V. Ex.ª faz uma justiça
muito grande em homenagear uma pessoa que tem uma contribuição com
o estado do Maranhão, tanto pelo que já tem feito como também pelas
experiências que tem obtido por meio desse mergulho no estado do
Maranhão, buscando saberes diferentes, buscando conhecer realidades e
que às vezes não conhecia e faz com que o homenageado possa fazer um
retrato mostrando essa realidade para que as pessoas conheçam. Às vezes
análises bem subjetivas na visão do próprio cineasta, mas que trazem a
grandeza do Maranhão e os desafios do estado do Maranhão. E não poderia
uma pessoa que já é um verdadeiro cidadão do mundo, não poderia deixar
de ser um cidadão imperatrizense. Portanto, faço esta homenagem dizendo
que para mim foi uma imensa satisfação presidir esta sessão. Parabenizo o
Deputado Rafael Leitoa por trazer para esta Casa, aprovar por unanimidade
este título. E com certeza parabenizo o homenageado por esse grande
mérito de conseguir esta cidadania maranhense, por meio da Assembleia
Legislativa do Maranhão, por meio dos representantes do povo do
Maranhão. Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão solene.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 259
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017)

LEI Nº 10.752 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 10.505, de 06 de setembro de 2016,
que institui o Mutirão Rua Digna,  destinado à
execução de pavimentação em vias públicas, na forma
que especifica.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 259, de 16 de novembro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em
exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.505, de 06 de setembro de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o “MUTIRÃO RUA DIGNA”, destinado
ao fomento do trabalho e da iniciativa popular, a ser executado
por meio de serviços de pavimentação em vias públicas, bem
como da execução de pequenas obras e serviços
complementares de infraestrutura.
§ 1º A pavimentação a que se refere o caput deste artigo será
realizada com blocos intertravados de concreto, que atendam
às normas técnicas a serem estabelecidas em regulamento.
§ 2º A execução de pequenas obras e serviços complementares
de infraestrutura a que se refere o caput deste artigo abrange:
I- calçadas ao longo da via pública pavimentada;
II- pequenos serviços de encanamento, água e esgoto; e
III- reformas visando a melhoria dos imóveis públicos ou
comunitários sem fins lucrativos localizados nas ruas
contempladas pelo Programa previsto nesta Lei” (NR)

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 19 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 864/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 996 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de dezembro  do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas no
período de 07 a 11 de dezembro/2017 do deputado Adriano Sarney, tendo
em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 18 de
dezembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 865/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 676 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de setembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 01, 02,
03,07 e 08 de agosto de 2017 da deputada Nina Melo, tendo em vista a
mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
setembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 866/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Os servidores desta Casa Legislativa terão recesso funcional
durante as festividades do Natal e do Ano Novo, nos períodos
compreendidos entre 26 a 29/12/2017 e 02 a 05/01/2018, respectivamente.

Parágrafo único – Os servidores escolherão um dos períodos
mencionados no caput deste artigo, cabendo ao chefe imediato a fixação da
escala de recesso, de acordo com a conveniência do serviço.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de dezembro

de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 457/2017

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

Excelentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 260/2017, de autoria do

Poder Executivo, que Institui a Gratificação por Atividade de Trânsito –
GAT sobre o vencimento, aos servidores integrantes do Grupo Estratégico,
Subgrupo Gestão de Trânsito, do Quadro de Pessoal do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN/MA.

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.

A Medida Provisória, em análise, cria a Gratificação por Atividade
de Trânsito – GAT com percentual de 10% (dez por cento) e a partir de 1º
de maio de 2018 passará a ser de 15%.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por ultimo 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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira
esposado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê a
edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabelecidos,
vejamos:

“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. (acrescidos pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
§ 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.”
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Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas na Magna
Carta da República para edição de MP, in verbis:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008
e nº 068 de 28/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/
12/1998)”

 A matéria tratada na Medida Provisória enquadra-se naquelas que
são privativas do Poder Executivo.

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 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, a Medida

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
 Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu
interesse público.

E conforme a Mensagem do Poder Executivo houve um acréscimo
das tarefas cotidianamente desempenhadas pelos servidores em face às
novas políticas implementadas pelo Governo e para que os bons serviços
continuem a serem prestados há a necessidade da gratificação instituída
pela Medida Provisória em análise.  Sendo assim, presente o interesse
público, a conveniência e a oportunidade.

Ressalte-se que a presente Medida Provisória foi apresentada
uma Emenda, subscrita pelo Senhor Deputado Júnior Verde, que propõe
nova redação ao art. 1º, para incluir os Examinadores de Trânsito. Da
análise da Emenda apresentada, constatamos que a mesma fere o disposto
no art. 45, inciso I, da CE/89 (não serão admitido aumento de despesa
previsto: nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado,
ressalvado o disposto no art. 137, §§ 3º e 4º, da CE/89) e art. 165, do
Regimento Interno (não serão admitidas emendas, que impliquem aumento
de despesa previsto: nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador
do Estado, ressalvado o disposto no art. 137, §§ 3º e 4º, da CE/89). Assim
sendo, somos pela rejeição da Emenda apresentada – EMENDA
REJEITADA.

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

Provisória nº. 260/2017, 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 260/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 464/2017

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

o Projeto de Lei nº 322/2017, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Federação das
Associações e Cooperativas de Artesãos do Maranhão-FEDACMA,
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 finalidade defender os interesses das entidades
artesanais a ela filiada.

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 322/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 465/2017

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

o Projeto de Lei nº 325/2017, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Comunitária dos Agricultores e Criadores de Gado de São Salvador
do Município de Turiaçu, com sede e foro no Município de Turiaçu,
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 manter os associados unidos pelos
liames de amizade, de companheirismo e da compreensão mútua.

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 325/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 469/2017

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

o Projeto de Lei nº 328/2017, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto Cultural
e Desenvolvimento Social - INCEDS, com sede e foro no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover assistência à carência
humana em suas mais diversas fases, primando pelo desenvolvimento
econômico-social e industrial.

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 328/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.
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Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado  Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 470/2017

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

o Projeto de Lei nº 329/2017, de autoria do Senhor Deputado Raimundo
Cutrim, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação
Comunitária da Vila Mauro Fecury II, com sede e foro no Município
de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover assistência social através
da proteção à família, à maternidade, à infância e adolescência, bem como
promover a arte e a cultura.

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 329/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 471/2017

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

o Projeto de Lei nº 330/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública Estadual a ONG Projeto
Patas em Ação, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,

recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover a defesa da vida em
todas as suas manifestações de bens e direitos sociais, coletivos e difusos
relativos ao meio ambiente, ao Patrimônio Cultural, aos direitos humanos,
dos povos e dos animais.

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 330/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 472/2017

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

o Projeto de Lei nº 334/2017, de autoria do Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Fundação
Educativa Nova Aliança, com sede e foro no Município de Bacabal,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover e apoiar às ações nos
campos: cultura, educação, social e filantrópica, recreativo, etc.

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 334/2017, nos termos do
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 19 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 473/2017

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

o Projeto de Lei nº 335/2017, de autoria do Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação de
Cidadãos e Cidadãs Solidários - VAMOS, com sede e foro no Município
de Bacabal, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades criar, congregar e manter
estabelecimentos, obras e atividades que visem à educação, à cultura e à
assistência social.

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 335/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Levi Pontes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 474/2017

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

o Projeto de Lei nº 336/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto Atos,
com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,

recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades desenvolver ações de proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como
difundir a cultura, as artes, o lazer e a recreação.

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 336/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 475/2017

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

o Projeto de Lei nº 337/2017, de autoria do Senhor Deputado Othelino
Neto, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto Peniel,
com sede e foro no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover gratuitamente a educação,
a saúde da criança e a adolescente, tendo como prioridade a primeira
infância.

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 337/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente e Relator
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 476/2017

RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total Aposto ao Projeto de Lei nº 302/2017, de

autoria do Senhor Deputado Ricardo Rios, que “Altera dispositivos da Lei
nº 9.550, de 04/01/2012, que Dispõe sobre a construção de estações de
tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condomínios, e dá outras
providências”.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador, assegura que
“a presente iniciativa visa alterar o texto normativo que trata sobre a
construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e
condomínios no âmbito do Estado do Maranhão. Decerto, a lei que dispõe
sobre esse assunto é a de nº 9.067, de 24 de novembro de 2009,
posteriormente alterada pela Lei nº 9.550, de 4 de janeiro de 2012. Essa,
portanto, por se tratar de diploma legal secundário, não subiste e nem faz
sentido no mundo jurídico sem aquela. Qualquer alteração substancial no
texto, portanto, seja para acrescer, alterar ou revogar dispositivos, deve
referir-se à Lei principal, no caso, a de nº 9.067, de 24 de novembro de
2009, e não à secundária, tal como proposto, sob pena de resultar em
inevitáveis embaraços interpretativos, bem como a própria ineficácia dos
dispositivos alterados”.

É o sucinto relatório.
No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do Executivo

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

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao Projeto
de Lei nº 302/2017, são convincentes, uma vez que a matéria ali tratada
contraria o interesse público.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total

aposto ao Projeto de Lei nº 302/2017, por contrariar o interesse
público, como bem justifica as razões do Veto Governamental.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
302/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 477/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 050/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Alexandre Almeida, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Itaércio
Paulino da Silva.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado, “o Juiz Itaércio Paulino da Silva é um magistrado que

construiu sua carreira jurídica com muita consistência sendo, atualmente,
juiz de direito na Comarca da ilha de São Luís/MA e membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Maranhão. A homenagem pretendida
nada mais é do que um justo reconhecimento a este ser ímpar pela sua
trajetória como jurista, bem como pelos relevantes serviços prestados à
sociedade maranhense. Esta homenagem possui uma mensagem
educativa para todos, na medida em que a perpetuação da lembrança de
servidores públicos probos e prestativos, como é o caso do juiz Itaércio
Paulino da Silva, reflete modelos de vida e de trabalho que atuam como
fonte de inspiração e exemplo a ser seguido, por todos, em especial, pela
juventude, tão carente de modelos.”

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 050/2017, de autoria do Senhor Deputado Alexandre
Almeida.

 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 050/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 478/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 048/2017,

apresentada pelo Senhor Deputado Stênio Rezende, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Marcelo Carvalho
Silva, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado, “Marcelo Carvalho Silva nasceu em Teresina (PI), em 29
de junho de 1959. Aos 3 anos de idade, mudou-se com a família para São
Luís, onde iniciou os estudos. Concluiu o nível fundamental e o ensino
médio em Bacabal. De volta a São Luís, graduou-se em Direito pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 1982. Ingressou na
magistratura em 24 de novembro de 1986. Exerceu o cargo de promotor
de Justiça nas comarcas de Santa Luzia e Vitorino Freire. Foi juiz de
Direito nas comarcas de Vargem Grande, Rosário e Imperatriz. Em São
Luís, foi juiz da 4a Vara da Família, da 9a Vara Criminal e da 2a Vara da
Fazenda Pública. No último ano de atividade como juiz de vara, em 2005,
registrou índice de produtividade de 78%, de acordo com dados do perfil
funcional elaborado pela Corregedoria Geral de Justiça. Foi juiz da 1a
Zona Eleitoral, de 1997 a 2001. Foi juiz corregedor em quatro gestões:
Orville Almeida, Galba Maranhão, Stélio Muniz e Raimundo Cutrim.
Nesta última, de janeiro de 2006 até a data da promoção ao cargo de
desembargador. Dentre outros títulos universitários, Marcelo Carvalho
Silva foi professor das universidades UFMA (São Luís e Imperatriz),
Uniceuma, Escola Superior do Ministério Público e Escola Superior da
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Magistratura, da qual foi vice-diretor. É autor das obras jurídicas
“Decisões Antecipatórias, Cautelares, Liminares e Sentenças” e
“Compêndio de Legislação para Concursos e Profissionais”. Foi
promovido pelo critério de merecimento para o cargo de desembargador
no dia 19 de dezembro de 2006.”

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 048/2017, de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende.

 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 048/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 479/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 047/2017,

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

Na justificativa, esclarece o autor da Proposição de Lei, que o
homenageado, o Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
“nasceu em São João Batista, na Baixada Ocidental do Maranhão, em 28
de agosto de 1953. Cursou o ensino fundamental na Escola Modelo, no
Colégio Sotero dos Reis e no Colégio Nina Rodrigues, em São Luís, onde
concluiu o ensino científico. Graduou-se em Direito pela Universidade
Federal do Maranhão, em 1978. Iniciou sua vida funcional como advogado
e procurador do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Maranhão (DER), em 1978, onde presidiu, durante cinco anos, a comissão
responsável pela indenização de famílias que moravam sob a Ponte “José
Sarney” e a Comissão de Promoção de Funcionários. Atuou como
procurador fiscal da Prefeitura de São Luís, no período de 1983 a 1986,
quando coordenou equipe de 20 advogados, realizando um trabalho
pioneiro no executivo fiscal, com destaque pelo número de ações interpostas
e julgadas com êxito. Em 1986, logrou aprovação no primeiro concurso
público para procurador do Estado, tendo sido, no mesmo ano, aprovado
em concurso para juiz de Direito. Ingressou na magistratura em 2 de
maio de 1987, sendo designado para a comarca de Riachão. Atuou em
Alcântara, Presidente Outra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal. Chegou à
4a entrância em 12 de fevereiro de 1992, exercendo o cargo de juiz
auxiliar por cinco anos. Foi juiz corregedor na gestão do desembargador
Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum “Des. Sarney Costa”
nas gestões de Orville Almeida e Jorge Rachid. Palestrante reconhecido
na área do Direito Penal, exerceu também o magistério durante 10 anos,

como professor do Centro de Ensino Universitário do Maranhão
(Uniceuma) e da Escola de Magistratura do Maranhão (Esmam). Como
titular da 2a Vara Criminal de São Luís, durante 11 anos e 9 meses, foi
considerado um dos juízes de maior produtividade, de acordo com o
perfil funcional da Corregedoria. Julgou casos importantes envolvendo o
crime organizado no Maranhão. Em 19 de dezembro de 2006, ingressou
no Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento, na primeira votação
aberta para escolha de desembargadores da história do TJ.”

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 047/2017, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 047/
2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 482/2017

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

o Projeto de  Lei nº 340/2017, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Academia
Ludovicence de Letras - ALL, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades o desenvolvimento e a difusão da
cultura e da literatura ludovicence, a defesa das tradições literárias do
Maranhão e, particularmente, de São Luís, a perpétua renovação e
revitalização do legado da Atenas Brasileira, o culto às origens da cidade e
à sua formação pelas letras, a valorização do vernáculo e o intercâmbio
com os centros de atividades culturais do Maranhão, do Brasil e do exterior.

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.
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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 340/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 483/2017

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

o Projeto de Lei nº 350/2017, de autoria do Senhor Deputado Marco
Aurélio, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação Antônio
Brunno Pessoa Sousa, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover a assistência social,
recebendo em casa de acolhimento, os pacientes oncológicos vindos do
interior e que estão em tratamento, bem como seus acompanhantes,
encaminhados por hospitais de referência do câncer de São Luís,
disponibilizando aos mesmos acomodação, alimentação e transporte para
levá-los aos hospitais durante o tempo que estiverem na casa.

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 350/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 484/2017

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

o Projeto de Lei nº 351/2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Casa da Amizade
de São Luís da Associação das Senhoras de Rotarianos, com sede e
foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover maior aproximação entre
as famílias de rotarianos e fomentar amizade entre as sócias.

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 351/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 485/2017

RELATÓRIO:
O Poder Executivo através da Mensagem Governamental nº 118/

2017, solicita autorização para que o Governador do Estado, Doutor
Flávio Dino, na forma do que preceitua o parágrafo único, do art. 62, da
Carta Magna Estadual, possa afastar-se do Estado ou do País, quando
necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse particular,
sendo a autorização válida para quaisquer períodos do ano de 2018.

VOTO DO RELATOR:
  Do exame da matéria, no âmbito desta comissão é pertinente,

não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional. Assim sendo,
opinamos pela aprovação do pedido, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017

Aprova o pedido de licença do Governador do Estado
do Maranhão, para afastar-se do Estado ou do País.
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Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, nos termos
do parágrafo único, do art. 62, da Constituição Estadual, para afastar-se
do Estado ou do País, quando necessário, seja em missão oficial ou para
tratar de interesse particular, no ano de 2018, sendo a autorização válida
para quaisquer períodos do ano.

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do pedido de licença do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 486/2017

RELATÓRIO:
O Poder Executivo através da Mensagem Governamental nº 119/

2017, solicita autorização para que o Vice-Governador do Estado, Doutor
Carlos Orleans Brandão Júnior, na forma do que preceitua o parágrafo
único, do art. 62, da Carta Magna Estadual, possa afastar-se do Estado ou
do País, quando necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse
particular, sendo a autorização válida para quaisquer períodos do ano de
2018.

VOTO DO RELATOR:
  Do exame da matéria, no âmbito desta comissão é pertinente,

não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional. Assim sendo,
opinamos pela aprovação do pedido, na forma seguinte:

 Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2017

Aprova o pedido de licença do Vice-Governador do
Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado ou
do País.

Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor Vice-
Governador do Estado do Maranhão, Doutor Carlos Orleans Brandão
Júnior, nos termos do parágrafo único, do art. 62, da Constituição Estadual,
para afastar-se do Estado ou do País, quando necessário, seja em missão
oficial ou para tratar de interesse particular, no ano de 2018, sendo a
autorização válida para quaisquer períodos do ano.

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do pedido de licença do Excelentíssimo Senhor
Vice-Governador do Estado do Maranhão, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de dezembro de 2017.

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