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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/02/2019 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1.
2.
3.
4.

BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO

PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.02.2019
I - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 049/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA UMA SESSÃO ESPECIAL
PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2019, ÀS 11 HORAS, EM
HOMENAGEM AO “DIA MUNDIAL DA SAÚDE”
COMEMORADO EM 07 DE ABRIL, CUJA PAUTA TERÁ COMO
OBJETIVO DISCUTIR A POLÍTICA ESTAUAL DE SAÚDE.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
2. REQUERIMENTO Nº 051/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMILIARES, DO SENHOR WELLIANDREI CAMPELO,
EXTERNANDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 18/02/2019.
3. REQUERIMENTO Nº 052/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO DIRETOR
PRESIDENTE DA CEMAR, DR. AUGUSTO DANTAS,
SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA, O VALOR DOS
RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS DECORRENTES DA
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA
DO CORDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE
2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, REPASSADOS À PREFEITURA
DO REFERIDO MUNICÍPIO.
4. REQUERIMENTO Nº 053/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, DR. CARLOS LULA,
SOLICITANDO RELAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS QUE TEM
VINCULO COM A SES E EMSERH, CÓPIAS DOS CONTRATOS
ENTRE 1º DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE JANEIRO DE 2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/02/2019 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 059/19, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que institui o “Dia Estadual de Combate e Prevenção ao
Câncer de Colo de Útero”.
2. PROJETO DE LEI Nº 060/19, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes
informativos sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes
de casos de estupro e assédio sexual, conforma especifica.
3. PROJETO DE LEI Nº 061/19, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que estabelece a “Campanha Estadual Maria da Penha” e dá
outras providências.
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4. PROJETO DE LEI Nº 062/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que cria o selo “Empresa Consciente, Meio Ambiente
Equilibrado”, a ser conferido aos estabelecimentos comerciais instalados
no Estado do Maranhão que priorizarem o uso de materiais comestíveis,
biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes, em detrimento de descartáveis
e determina medidas de estímulo às empresas ambientalmente responsáveis.
5. PROJETO DE LEI Nº 063/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que altera a Lei Estadual nº 10.576/2017, que institui
o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de Distribuição
no Estado do Maranhão e dá outras providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que concede o Prêmio “Profess or nota
dez” aos professores da rede pública e dá outras providências.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/19,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor William Rodrigues Santas, natural do Rio
de Janeiro-RJ.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 004/19, que dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio
e o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos) e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 051/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 005/19, que institui o Programa Estadual “Habitar no
Centro”.
3. PROJETO DE LEI Nº 052/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que institui o Prêmio Cidade Amiga do Idoso”, destinado
aos Municipios que se destacarem na adoção de políticas e iniciativas que
visam assegurar um tratamento mais digno às pessoas idosas, e dá outras
providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 053/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado às
empresas que desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo aos
seus funcionários para a doação de sangue, medula óssea e tecidos humanos,
e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 054/19, de autoria do Senhor Deputado
José Gentil, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo e o Fator RH
na cédula de identidade expedida pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública.
6. PROJETO DE LEI Nº 055/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que estabelece regras para a promoção de eventos culturais
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 056/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que obriga refinarias, distribuidoras e postos de combustíveis
a fornecer informações de preços ao PROCON/MA para realização da
pesquisa de preços, e dá outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 057/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de identidade
emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 058/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que institui e regulamenta o Selo de Acessibilidade no
âmbito do Estado do Maranhão.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 046/19, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que obriga restaurantes, bares, lanchonetes, barracas
de praia, ambulantes e similares autorizados pelo governo a usarem e
fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e
hermeticamente embalados com material semelhante.
2. PROJETO DE LEI Nº 047/19, de autoria do Senhor Deputado
Pastor Cavalcante, declara a Escola Bíblica Dominical como patrimônio
imaterial do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 048/19, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que acrescenta o § 3º ao Art. 3º da Lei nº 6.915, de 11 de abril
de 1997, alterada pela Lei nº 10.206, de 24 de fevereiro de 2015, que dispõe
sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras
providências.
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4. PROJETO DE LEI Nº 049/19, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que altera dispositivos da Lei nº 10.969/2018, de 14 de
dezembro de 2018, que institui o dia maranhense de combate a violência de
gênero contra a mulher.
5. MOÇÃO Nº 003/19, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, de aplausos, manifestando extensa admiração pelas iniciativa
dos estudantes de direito Brenda de Abreu Sá e Victor Hugo Souza Moraes
que desenvolveram um aplicativo para classificar locais com risco de assédio
às mulheres, intitulado “SafeGirl” (Garota Segura), em parceria com o
estudante amapaense de Ciência da Computação Mateus Bezerra da Silva.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte de fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro
Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Márcio
Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages e Zé Gentil. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutor
Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Paulo Neto,
Ricardo Rios, Rildo Amaral e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do texto
bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do
Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM N.º 006/2019
São Luís, 19 de fevereiro de 2019
Senhor Presidente,
Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
presente Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar
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os bens imóveis das instituições escolares municipalizadas que especifica,
e dá outras providências.
É consabido que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
211, estabelece o regime de colaboração entre União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, como estratégia para a organização dos sistemas
educacionais e para a garantia de universalização do ensino obrigatório.
Nessa perspectiva, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em
seu artigo 10, II, dispõe que cabe aos Estados definir, em conjunto com os
Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as
quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades,
de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros
disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público.
Desse modo, o Decreto Estadual nº 31.247, de 26 de outubro”
2015, com esteio no Federalismo Cooperativo, estabeleceu a possibilidade
de celebração de Convênios para a execução do Programa de Migração do
ensino Fundamental da Rede Estadual para os Municípios, reforçando,
em âmbito maranhense, aquilo que se denomina de municipalização do
ensino.
O processo de municipalização do ensino é marcado pela
descentralização das ações de gestão da educação por meio da transferência
das funções dos Estados-Membros aos Munícipios. É, pois, instrumento
para a universalização e aperfeiçoamento da qualidade do ensino e para o
fortalecimento da autonomia dos entes municipais no que tange à prestação
do direito à educação.
Nesta perspectiva, a transferência, aos municípios, do domínio e
dos direitos possessórios dos bens públicos estaduais das instituições
escolares municipalizadas é medida que, pautada no Federalismo
Cooperativo e na Lei n° 9.394/1996, objetiva dar continuidade ao processo
de municipalização do ensino fundamental.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial, na
cooperação entre os entes federados para a prestação do direito à educação,
minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa
acolhida.
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 N.º 064/19
Autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar bens
imóveis das instituições escolares municipalizadas
que especifica, e dá outras providências.
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, aos
Municípios, o domínio e os direitos possessórios existentes sobre os
imóveis constantes do Anexo Único desta Lei, mediante doação e cessão
de título gratuito, respectivamente.
§ 1 ° A autorização de que trata o caput compreende a renúncia de
eventuais direitos sobre benfeitorias.
§2° Os imóveis a serem alienados são aqueles onde se encontravam
instaladas escolas da rede estadual de ensino objeto de processo de
municipalização.
§3° Os bens constantes do Anexo Único desta Lei deverão ser
utilizados exclusivamente para oferecimento da educação básica e suas
modalidades, ficando. gravados com cláusula de inalienabilidade.
Art. 2° O Município donatário ficará obrigado a:
I - utilizar a área exclusivamente para o cumprimento da finalidade
prevista no § 2° do artigo 1 ° desta Lei;
II - apresentar, para aprovação pelos órgãos técnicos da Prefeitura
Municípal, no prazo de um ano, contado da lavratura das respectivas
escrituras, os projetos e memoriais das edificações;
III - realizar os reparos necessários no imóvel, bem como assegurar
a manutenção do pagamento dos serviços imprescindíveis à utilização do
bem, em conformidade com a finalidade prevista no § 2° do artigo 1 ° desta
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Lei.
Art. 3° A alteração da destinação da área e a inobservância das
condições estabelecidas nesta Lei implicarão na resolução de pleno direito
da doação, revertendo o imóvel ao domínio do Estado, com todas as suas
edificações, acessões e benfeitorias erigidas, sem direito à retenção e
independentemente de qualquer indenização por parte do Estado.
Art. 4° Cabe ao Estado do Maranhão à fiscalização do
cumprimento das obrigações estatuídas nesta Lei.
Art. 5° Caberá ao Município donatário providenciar a regularização
do registro imobiliário, sem quaisquer ônus para o Estado do Maranhão.
Art. 6° Os Termos de Cooperação Técnica para transferência de
matrículas da rede estadual para a rede municipal de ensino firmados antes
da data de publicação desta Lei permanecerão produzindo seus regulares
efeitos, devendo adequar-se naquilo que for incompatível.
Art. 7° O Poder Executivo poderá editar atos para garantir o fiel
cumprimento das disposições desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008 / 19
Concede a Medalha de Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Roberto Carvalho Veloso
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Roberto Carvalho Veloso.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 20 DE FEVEREIRO DE
2019. - Prof. Marco Aurélio - Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009 / 19
Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman aos Militares do Bombeiro do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão aos Srs. Major QOCBM Patrício
Daniel dos Passos Penha; Major QOCBM Nilson da Silva Azevedo
Junior; Capitão QOCBM Claudionor Ribeiro Moraes; Capitão
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QOCBM, Jonatan Silva Coutinho; 1° Tenente BM, David Martins
Soares; 1° Tenente QOCBM, Cleyston José Raimundo Nunes Moreira;
2° Tenente QOCBM, Elenilton Ribeiro de Sousa; Sub Tenente BM,
Adelson Vales dos Santos; 1° Sargento BM, Alessandra Lisboa Rodrigues;
1° Sargento BM, Marcos Aurélio Ribeiro; 2° Sargento BM, Carlos
Arnoldo Cardoso Silva; 2° Sargento BM, Antônio Claudio Silva Santos;
2° Sargento BM, Jorge Luís da Conceição Bottentuit ; 3° Sargento
BM, Elismar de Souza; Christiano Cabral Oliveira; 3° Sargento BM,
Rafael Gustavo Ribeiro Ramos ; 3° Sargento BM,Anderson Max Silveira
de Oliveira; Cabo BM, Julyanno Édino de Freitas Nascimento; Cabo
BM, Brenda Aline Barros Matos; Soldado BM, Jefferson Mauro Serra
Rabelo; Soldado BM,Wanderson dos Santos Neves; Soldado BM Alex
dos Anjos Pereira.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 19 de fevereiro de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010 / 19
Concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
ltaércio Paulino da Silva e dá outras providencias
Art. 1° - Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
ltaércio Paulino da Silva, natural do município de Teresina, Estado do
Piauí.
Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís (MA), 01 de fevereiro de 2019. – Deputado Othelino Neto Presidente
JUSTIFICATIVA
Itaércio Paulino da Silva é natural de Teresina (PI), formado em
Direito pela UFMA e pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal
pela UFPI. Ao longo de sua carreira, participou de vários treinamentos,
cursos, atualizações, aperfeiçoamento e seminários. Foi advogado entre os
anos de 84 a 89. Aprovado em concurso público para promotor de justiça,
exerceu o cargo de abril de 90 a abril de 93, ano em que passou no concurso
para juiz de direito. Ingressou na magistratura em 3 de maio de 93 como
juiz titular da comarca de Dom Pedro, passando ainda pelas comarcas de
Barra do Corda, Imperatriz e Timon. Em 28/02/2007, foi promovido por
antiguidade para São Luís, onde respondeu pelo 7° Juizado Especial das
Relações de Consumo, integrante da 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais e juiz da Central de Inquéritos. Respondeu pela 9ª Vara Cível, 1ª
Vara da Fazenda Pública e 6ª Vara Criminal. Em 2012, foi titularizado na 1ª
Vara de Entorpecentes onde permaneceu até 2015, quando pediu remoção
e é o atual titular da Unidade de Sucessão, Interdição e Alvará. Na Justiça
Eleitoral do Maranhão, foi juiz auxiliar da Corregedoria na gestão dos
desembargadores José Joaquim e AnildesrlCruz; titular da 97" zona eleitoral
e também diretor do Fórum Eleitoral.
PROJETO DE LEI N° 065 / 19
Regulamenta no Estado do Maranhão o
restabelecimento dos serviços essenciais de energia
elétrica, água e esgoto, e dá outras providências.
Art. 1º Fica instituído os prazos para restabelecimento dos serviços
essenciais, de energia elétrica, água e esgoto, nas zonas rurais e urbanas,
definidos da seguinte forma:
I – até 06 (seis) horas, para religação normal de unidade consumidora
localizada em área urbana;
II – até 12 (doze) horas, para religação normal de unidade
consumidora localizada em área Rural;

QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2019

5

III – até 03 (três) horas, para religação de urgência de unidade
consumidora localizada em área urbana;
IV – até 06 (seis) horas, para religação de urgência de unidade
consumidora localizada em área rural.
Parágrafo único. A contagem dos prazos para religação iniciará
com a solicitação formalizada pelo consumidor para reativação do serviço,
mediante comprovação de pagamento do débito ou compensação do débito
no sistema da distribuidora.
Art. 2º A concessionária de energia elétrica, água e esgoto, fica
responsável por todos os gastos do corte realizados, exceto aqueles gerados
por culpa exclusiva do consumidor.
Art. 3º Nos casos de suspensão, o aviso de corte emitido pelas
concessionárias de energia elétrica, água e esgoto deve ser específico, claro
e pormenorizado e com entrega comprovada ou, alternativamente, impresso
em destaque na fatura, com antecedência mínima de:
I - 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou
II - 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.
§ 1º O aviso de corte deve ser impresso em ordem prioritária,
posicionado acima da taxa de consumo e do valor de cobrança.
§ 2º As cobranças e avisos serão redigidos em termos claros e com
caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao
corpo doze, nos termos do art. 54, § 3º, da Lei nº 8.078/1990.
§ 3º As informações de cobrança e avisos de corte devem ser
acessíveis à pessoa com deficiência, nos termos do art. 6º, parágrafo único,
da Lei nº 8.078/1990.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
De acordo com IBGE, estima-se que em 2018 o Estado do
Maranhão já apresentava um contingente populacional maior que sete
milhões, o que representa uma expansão relevante se relacionada ao Censo
de 2010, onde o Estado possuía pouco além disso, 6 milhões e meio de
contingente populacional.
Outro ponto relevante é que em 2016 já existia mais de um milhão
e meio de veículos em circulação por todo o território maranhense, o que
referencia um fluxo intenso de pessoas e produtos, assim como um marco
do processo de urbanização do Estado.
Destarte, fica em voga o índice de prestação dos determinados
serviços essenciais ao cidadão, como energia elétrica e água encanada,
considerando o contingente populacional que proporcionalmente cresceu
menos de 600 mil habitantes nos últimos dez anos, fica aparentemente
viável uma prestação eficiente e de qualidade aos cidadãos, quanto ao
serviço de energia e água.
Neste âmbito, o presente projeto, objetiva garantir serviços
primordiais aos cidadãos, e o devido acesso a informação sobre as cobranças
realizadas, em específico sobre os avisos de corte, tornando célere e
garantindo dignidade aos consumidores maranhenses. Nesta mesma temática,
é perceptiva a quantidade de julgados sobre processos levantados por
dissidia ou prejuízos causados pela morosidade no religamento de serviços
essenciais, conglomerando danos materiais e morais ao cliente-cidadão.
Alguns julgados seguem como exemplo, dentre eles: a) TJ-RS Recurso Cível 71002910024-RS, que considerou recurso por dano moral
pela morosidade no serviço de religamento; b) o julgado AGRAVO DE
INSTRUMENTO AI 349236720118190000 RJ 003492367.2011.8.19.0000 TJ-RJ, onde considerou necessário o religamento de
energia em residência com novo inquilino; c) Tribunal de Justiça do Maranhão
TJ-MA - Apelação Cível : AC 0001784-32.2015.8.10.0034 MA
0452572017, que considerou uma multa de R$500 diária por atraso ao
serviço de religamento.
A competência do Legislativo Estadual está consignada na
Constituição Federal de 1988 nos incisos V e VIII do art. 24, onde fica
previsto a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção e
consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Desta forma,
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o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5961/PR adotou o
entendimento que legislar sobre a prestação dos serviços essenciais de
energia e água, é dispor sobre direito do consumidor, o que compete
concorrente ao Estado. Sendo assim, legislar sobre tal temática compete
também ao Estado, embora conste na resolução 414/2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), regulamentações sobre a prestação
de serviços e acesso a informação.
Outro aspecto consta no art. 6º, inciso III, da Lei. nº 8.078/1990,
onde há garantia de acesso claro e inteligível sobre as informações que
compõe os produtos e serviços ofertados ao consumidor, incluindo neste
âmbito as cobranças, configurando como um direito legítimo do consumidor,
que deve ser preservado para garantir princípios fundamentais como a
dignidade da pessoa humana.
Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 066 / 19
Altera a redação da Lei nº 9.437, de 15 de agosto de
2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal
para contribuinte de ICMS que financiar projeto
cultural.
Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 9.437/11 passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
“Art. 2º (...)
§ 6º As propostas culturais apresentadas que possuam previsão
de público pagante ou comercialização de produtos deverão
demonstrar em seu plano de distribuição e comercialização:
a) o quantitativo de ingressos ou produtos culturais;
b) o custo unitário dos ingressos ou produtos culturais; e
c) a previsão da receita a ser arrecadada.
§ 7º Os preços de comercialização de produtos ou de ingressos
deverão ser estipulados com vistas à democratização do acesso,
podendo a Comissão Analisadora, para este fim, condicionar
a aprovação a um preço máximo de comercialização tendo
como referência o valor do Vale Cultura, instituído pela Lei
Federal N° 12.761/2012 e meia entrada conforme Lei Federal
Nº 12.933 de 26 de dezembro de 2013"
Art. 2º A Lei nº 9.437/2011 passa a vigorar acrescida dos seguintes

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso V, prevê
a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Além disso, em seu art. 24,
IX, aduz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
de forma concorrente sobre cultura. Sendo assim, nesta seara, o presente
projeto, visa assegurar, sobretudo, o acesso à cultura aos cidadãos.
O respeito aos ideais democráticos da Constituição Federal impõe
o acesso a bens culturais como direito basilar, a qual se garante, no contexto
cultural, com a aplicação coerente e devida dos recursos destinados ao
fomento à cultura pelo Estado.
Não obstante este imperativo, e mesmo em meio ao avanço
empreendido na gestão cultural no Estado do Maranhão, não há qualquer
previsão legislativa que estabeleça um limite mínimo para a contratação de
serviços e pessoal nos projetos culturais financiados pelo mecanismo do
incentivo fiscal, estabelecida na Lei Estadual 9.437, de 15 de agosto de
2011.
Faz-se imperioso, pois, dar um passo legislativo adiante na gestão
cultural do Estado.
A riqueza cultural maranhense, caracterizada por uma enorme
diversidade de manifestações, necessita da efetiva proteção do Estado
para ocupar o espaço devido junto à sociedade, notadamente pela dificuldade
de inserção e de automanutenção da arte local num mercado cujas tendências
são ditadas, com a influência da mídia, por outros centros culturais. Ao
passo que a identificação de que áreas periféricas do estado são inseridas
com menor frequência nos circuitos de empreendimentos culturais nos
impõe a obrigação de desenhar e implementar mecanismos de expansão e
consolidação do acesso à cultura.
Cabe ao Poder Público, ao contrário, garantir que os recursos
estatais sejam direcionados, em maior parcela e de maneira vinculada, à
contratação de atrações artísticas e serviços locais, fomentando e ao mesmo
tempo protegendo as singulares manifestações culturais maranhenses, e
por consequência, garantindo o desenvolvimento e sustentabilidade da
rede local de produção e consumo de cultura.
Ademais, tais proposições não configuram nenhuma novidade
legislativa, pelo contrário, são previsões expressas em leis estaduais de
incentivo à cultura de estados com políticas de referência neste campo,
como a Bahia e Minas Gerais. Assegurando, desta forma, o caráter público
da utilização deste importante mecanismo.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI N° 067 / 19

artigos:
“Art. 7ª-A As obras e eventos resultantes dos projetos culturais
incentivados na forma desta Lei deverão ser obrigatoriamente
realizados no território do estado do Maranhão, devendo constar
a divulgação do apoio institucional do Governo do Estado.
Art. 7º-B Os projetos culturais estarão aptos à captação de
recursos, se empregarem pelo menos 70% (setenta por cento)
do total do orçamento previsto na contratação e pagamento de
recursos humanos e materiais, técnicos e naturais disponíveis
no estado do Maranhão.
Art. 7º-C As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos da cultura terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos culturais beneficiados por
esta Lei, com o objetivo de conferir maior transparência ao uso
dos recursos disciplinados por esta lei.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

Dispõe sobre a dispensa de pagamento, no Estado
do Maranhão, pela utilização dos serviços de
estacionamento, e dá outras providências.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a dispensa de pagamento pela
utilização dos serviços de estacionamento em shopping centers, mercados,
supermercados, hipermercados, centros comerciais, hospitais, clínicas,
aeroportos, rodoviárias e assemelhados nas condições que especifica.
Art. 2º A permanência do veículo nos estacionamentos de que
trata o art. 1º, por até 30 (trinta) minutos, contados do horário de entrada,
será gratuita.
Art. 3º Ficam igualmente dispensados de pagamento do serviço de
estacionamento cobrado pelos shopping centers, mercados, supermercados,
hipermercados e centros comerciais, os consumidores que comprovarem
despesa correspondente a pelo menos dez vezes o valor que seria cobrado
pelo tempo que utilizaram o estacionamento.
§ 1º A dispensa a que se refere o caput só será concedida mediante
a apresentação de documentação fiscal que comprove a despesa efetuada
no estabelecimento.
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§ 2º A documentação de que trata o § 1º somente será válida para
proporcionar o benefício de que trata o caput se for emitida na mesma data
que se deu o uso do estacionamento.
§ 3º O tempo de permanência do usuário no interior do
estabelecimento será comprovado com a emissão de documento, quando
de sua entrada no estacionamento daquele estabelecimento.
§ 4º O benefício previsto nesta lei só poderá ser percebido pelo
cliente que permanecer por, no máximo, 4 (quatro) horas no interior do
shopping center, mercados, supermercados, hipermercados e centros
comerciais.
§ 5º Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão
da gratuidade, passará a vigorar a tabela de preços de estacionamento
utilizada normalmente pelo estabelecimento.
Art. 4º Ficam os estabelecimentos listados no art. 1º obrigados a
divulgar o conteúdo desta lei através da colocação de cartazes em locais de
grande circulação em suas dependências, bem como em todos os guichês
de pagamento de estacionamento.
Art. 5º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das
penalidades competem aos órgãos de defesa do consumidor.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislarem concorrentemente sobre, dentre outras questões, produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Além disso,
elencou o direito do consumidor como um direito fundamental ao colocálo no inciso XXXII do seu art. 5º.
Sendo um direito fundamental, um de seus objetivos é restabelecer
a igualdade, no mundo jurídico, de uma relação fática desigual. Assim,
tomando por base a igualdade aristotélica, a proteção do consumidor é
para tratar desigualmente os desiguais, já que, numa relação de consumo, o
consumidor é a parte mais vulnerável.
O presente projeto de lei visa exatamente isso: minimizar a
vulnerabilidade do consumidor. É injusto cobrar clientes que, muitas das
vezes, estão ali apenas para trocar uma mercadoria ou daqueles que, por
ventura, não acham o que estão buscando, permanecendo no local tempo
suficiente apenas para se dirigir a uma loja e retornar a seu veículo. Assim,
é justo a não cobrança dos primeiros 30 minutos de permanência. Veja:
num primeiro aspecto, não serão cobrados apenas os primeiros 30 minutos.
Isso porque, na maioria dos casos, dependendo da distância e do tamanho
do estabelecimento comercial, o consumidor acaba excedendo, apenas com
deslocamento e à procura de vagas, aos 15 minutos comumente concedidos
pelo prestador do serviço de estacionamento. Veja o caso, por exemplo, de
idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Precisam de um tempo maior
para deslocamento, dirigem de modo mais cauteloso (devagar) e, por isso,
precisam de um tempo ampliado.
Caso interessante é o que aconteceu com legislação municipal
semelhante. A Lei Municipal de São Luís Nº 6.113, de 09 de agosto de
2016 foi sancionada com conteúdo semelhante no que diz respeito à
tolerância dos 30 minutos. A Associação Brasileira de Shopping Centers –
ABRASCE impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI Nº
0008465-86.2016.8.10.0000), que, em seu mérito, fora julgada
improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
O plenário do TJ/MA julgou tal ADI no sentido de que o
estabelecimento de tempo mínimo de tolerância visa regular a função social
da propriedade, em decorrência do princípio da vulnerabilidade do
consumidor, equilibrando uma relação faticamente desigual. É essa
desigualdade que precisa ser normativamente tutelada, diferente de normas
que ferem a isonomia e, portanto, devem ser declaradas inconstitucionais.
De acordo com os doutos julgadores, “deve ser levado em consideração o
princípio da função social da propriedade, mormente nos casos das
relações de consumo, que no caso em apreço, de um lado temos a
propriedade e de outro, aquele que encontra em estado de vulnerabilidade,
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que é o consumidor, onde se inclui o idoso e a pessoa com deficiência, não
podendo desta forma ficar a mercê da arbitrariedade dos proprietários
de estacionamentos privados, utilizando de forma incorreta o direito de
propriedade sem a observância de sua utilização em respeito ao seu
princípio social”.
É imperioso que o estado atue em determinadas relações para
garantir a justiça e a pacificação social. Se não houvesse limite à iniciativa
privada não haveria limites para construções em áreas ambientais, ou
mesmo gabarito máximo de altura para construções na área urbana. Não
haveria sanção para quem dirige sob efeito de álcool – haja vista estar em
exercício de seu direito de ir e vir. Sendo assim, o presente projeto busca o
equilíbrio jurídico para uma relação faticamente desigual, harmonizando as
relações de consumo fixando um tempo razoável para que o consumidor
de fato possa exercer seu livre direito de escolha em apenas transitar pelo
local, ou efetivamente consumir o serviço ofertado. Ademais, é imperioso
estender esse benefício a todos os consumidores do Estado no Maranhão.
O Supremo Tribunal Federal ainda não tem julgados específicos
sobre a questão do tempo de permanência. No pretório excelso, as Leis
atacadas tratavam de outras matérias, embora relacionadas, tais como o
valor da hora e a cobrança por fracionamento de hora. Como dito, embora
relacionadas, são diferentes no mérito. Ao estabelecer um preço ou forma
de seu cálculo, a Lei estaria invadindo campo que só poderia ser regulado
excepcionalmente, e somente pela União, pois, estar-se-ia tratando de
Direito Econômico. Não é o caso do presente projeto. Este apenas visa
equilibrar uma relação desigual entre prestadores de serviços e consumidores.
Outro exemplo de Lei atacada via ADI é a Lei Estadual Nº 1.748/
90, do Rio de Janeiro. Esta impunha medidas de segurança em
estacionamento. Tal imposição, julgou o STF, é inconstitucional, pois,
neste caso, a referida Lei estava tratando de Direito Civil, que é de
competência privativa da União (art. 22, I, CF), além de violar o princípio
da livre iniciativa (art. 170, parágrafo único e art. 174, ambos da CF). Mais
uma vez, reitera-se: não é o caso do presente projeto.
Um outro julgado importante oriundo do STF tem a ver com a Lei
Municipal Nº 335/2011 do Município de Natal, julgada improcedente
pela segunda turma do STF em 20/04/2018 (RE 1003137 AgR/RN). Pela
referida Lei, cidadãos acima de 65 anos teriam gratuidade na cobrança de
taxa de estacionamentos. Ora, neste caso haveria isenção total da taxa de
cobrança. Embora relacionada, não possui o mesmo objeto do projeto de
lei aqui defendido.
Portanto, como se observa, a jurisprudência do STF ainda não se
manifestou sobre a análise da tolerância em estacionamentos, mas somente
sobre a questão da regulação de preços e normas de segurança. A segunda
turma, quando acionada, julgou um caso de isenção total da taxa de cobrança,
sem condição alguma. Ocorre que, todas essas situações divergem do
mérito deste projeto de lei. Quando este trata sobre isenção total da taxa,
a condiciona à comprovação de despesa correspondente a pelo menos dez
vezes o valor que seria cobrado pelo tempo que utilizaram o estacionamento.
O projeto em voga, repita-se, visa regular e equilibrar a prestação
de serviços no contexto da regulação das relações de consumo (uma relação
faticamente desigual), sendo, portanto, matéria inserida no âmbito de
competência concorrente, nos termos do art. 24, V e VIII da Constituição
da República (Direito do Consumidor).
Passada essa discussão, parte-se para outro ponto de extrema
importância deste projeto de lei: a dispensa do pagamento para os
consumidores que comprovarem despesa correspondente a pelo menos
dez vezes o valor que seria cobrado pelo tempo que utilizaram o
estacionamento.
Para os consumidores se beneficiarem da isenção da taxa do
estacionamento, tais consumidores devem comprovar despesa pelo menos
dez vezes o valor que seria cobrado pelo tempo que utilizaram o
estacionamento. Inegavelmente, isso favoreceria os lojistas, que teriam
suas vendas impulsionadas e o faturamento aumentado. Tal prática, vista
de um ponto de vista tributário, seria muito boa, pois, haveria restrição em
relação à sonegação fiscal dos estabelecimentos comerciais já que o modo
de comprovação da despesa seria através de documentos fiscais, de modo
que haveria um incremento à arrecadação do ICMS por parte dos governos
estaduais.
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Lei Estadual semelhante é a nº 13.819, de 23 de novembro de 2009
de São Paulo. Esta Lei fora julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça
(ADI 0231465-34.2009.8.26.0000). Em face desta decisão, houve Recurso
Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (RE 823.675/SP). Este
recurso não fora provido, pois, de acordo com o Ministro Luiz Fux, o
acórdão do TJ-SP recorrido não havia divergido da jurisprudência firmada
pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI 1.623, de relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, publicada no DJe de 15/4/2011, segundo a qual compete
à União, privativamente, legislar sobre direito civil. Para reforçar este
argumento, trouxe à colação o referido julgado, in verbis: “Esta Corte, em
diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a
competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/
88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário
pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min.
Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel.
Min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.”
Para encorpar ainda mais o fundamento pela inconstitucionalidade,
o Ministro Fux colou outro julgado do STF: “invade a competência
legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República,
norma estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em
locais privados. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
1.472/DF, relator ministro Ilmar Galvão, nº 2.448/DF, relator ministro
Sydney Sanches, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa.” (AI
730.856-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9/6/
2014).
Ocorre que o objeto do presente projeto, como já explicado, é
diferente. Este projeto não veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário.
Apenas isenta de pagamento (não veda) os consumidores que comprovarem
despesa pelo menos dez vezes o valor que seria cobrado pelo tempo que
utilizaram o estacionamento. Se o consumidor não comprovar essa despesa,
terá que arcar com a taxa do estacionamento. Isso não é legislar sobre
direito civil, é legislar de forma a equilibrar uma relação faticamente desigual:
o consumidor versus o prestador de serviços, campo de atuação do Direito
do Consumidor (Art. 24, V, VIII, CF/88).
Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019.- DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 068 / 19
“Dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros,
cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco,
em praças, parques e demais locais ao ar livre,
destinados à prática esportiva e de lazer e da outras
providências”.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica proibido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do
tabaco, em praças, parques e demais locais públicos ou privados, ao ar
livre, abertos à frequência coletiva, destinados à prática esportiva e de
lazer no Estado do Maranhão;
Parágrafo único - O não cumprimento do que trata o caput deste
artigo, implicará ao infrator o pagamento de multa no valor de 10 (dez)
salários mínimos de referência, além da remoção do infrator do local;
Art. 2º - O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá
advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como
sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata
retirada do local, se necessário mediante o auxílio de força policial.
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Parágrafo único - Nos locais de que trata esta Lei deverá ser
afixada placa em que conste o aviso de que ali é proibido fumar, as sanções
aplicáveis e os telefones dos órgãos de fiscalização;
Art. 3º - As penalidades decorrentes de infrações às disposições
desta lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos
órgãos estaduais de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor.
Parágrafo único - O início da aplicação das penalidades será
precedido de ampla campanha educativa, realizada pelo Governo do Estado
nos meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio e televisão, para
esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções impostos por esta
lei, além da nocividade do fumo à saúde.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - Wellington do Curso - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente proposição dispõe sobre a proibição o consumo de
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças, parques e demais locais
públicos ou privados, ao ar livre, abertos à frequência coletiva, destinados
à prática esportiva e de lazer no Estado do Maranhão.
A legislação em vigor, no âmbito federal, proíbe o consumo de
fumígenos em recintos fechados, de forma total ou parcial. Contudo, não
inclui da restrição imposta aos fumantes, os espaços públicos abertos
destinados ao lazer e a prática esportiva.
Ainda que tais ambientes não sejam confinados, permitindo a
dissipação das substâncias para a atmosfera, dependendo das condições
locais de circulação do ar, o consumo destes produtos pode ocasionar
grande incômodo àqueles que buscam nestas áreas verdes e nos
equipamentos esportivos uma relação de saúde e bem estar.
A iniciativa legislativa segue no mesmo sentido das orientações
nacionais e mundiais sobre o tabagismo: sua máxima restrição. Sem, contudo,
levá-lo a ilegalidade. Tais medidas têm se mostrado de extrema importância
devido principalmente a dois fatores. O primeiro refere-se diretamente ao
que objetiva a presente propositura, ou seja, proteger aqueles que, mesmo
não fazendo parte do grupo de fumantes, acabam sofrendo com as suas
danosas consequências.
Outro fator, que tem se comprovado na prática, é que, com as
atuais restrições vigentes, as pessoas têm fumado menos e até mesmo
largado o vício, frente às inúmeras restrições existentes. E
consequentemente, com essa redução (do número de usuários), o Estado
passa ter um custo menor, na área de saúde, no atendimento às pessoas
portadoras de problemas gerados pelo cigarro. Sobretudo, qualquer medida
que aumente a restrição ao tabagismo é bem-vinda.
Ressalta-se que no exterior, a cada dia é maior a vigilância acerca
aos consumos de cigarros e afins, levando a proibição do consumo em
todos os espaços públicos, inclusive a céu aberto, e também à proibição
dos cigarros eletrônicos, criados como tentativa para se esquivar das
restrições legais.
É importante ressaltar, também, que sempre há possibilidade de
que o manuseio de produto fumígeno possa vir a causar incêndios e
queimadas.
Finalmente, é importante destacar que a iniciativa legislativa em
apreço, sob o ponto de vista jurídico, se afeiçoa ao inciso XII do artigo 24,
da Constituição Federal de 1988, que outorgam aos Estados-Membros
legislar, concorrentemente, sobre proteção e defesa da saúde.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - Wellington do Curso - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 069 / 19
Proíbe o exercício de cargo, emprego ou função
pública por pessoa condenada por violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da
Lei Maria da Penha.
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JUSTIFICATIVA
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º - É vedado o exercício de cargo, emprego ou função pública,
bem como a prestação de serviços ou participação em licitação, pessoa
condenada por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006).
§ 1º - Violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que cause violência física, violência
psicológica, violência sexual, violência patrimonial ou violência moral.
§ 2º - A condenação perdurará pelo período de cinco anos após a
decisão em segunda instância.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 19 de fevereiro de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A cada dois segundos uma mulher é vítima de violência física ou
verbal no Brasil. Apesar de os números serem alarmantes, muito casos não
entram para as estatísticas porque não são denunciados. A violência
doméstica e familiar contra a mulher é um ato repulsivo que deve ser
extirpado de nossa sociedade. Nesse sentido, um verdadeiro paradigma se
estabeleceu a partir da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340, de 7 de agosto
de 2006), em cumprimento do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher.
Um dos casos que se tornaram emblemáticos, como o do
Procurador da República Douglas Kirchner, que é acusado de espancar a
mulher e mantê-la em cárcere privado, tendo o Conselho Nacional do
Ministério Público – CNMP decidido pela sua demissão.
A pretendida lei expressa o compromisso do Estado na repressão
a violência contra a mulher e estende a temas administrativos, tais como
concurso público e contratos administrativos, a repercussão da condenação
pela prática de violência contra as mulheres.
Pelo exposto, pedimos o apoio dos deputados dessa Casa
Legislativa no sentido de contribuir para a tramitação e aprovação da
presente proposição
Assembleia Legislativa, 19 de fevereiro de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 070 / 19
Dispõe sobre a Implantação de Caminhos de Acesso
Adaptados para Pessoas com Deficiência, nas Praias
do Litoral do Estado do Maranhão e dá outras
providências.
Art. 1º – Ao Poder Público compete Implantar Caminhos de
Acesso Adaptados para Pessoas com Deficiência, com o objetivo de
permitir acessibilidade à faixa de areia nas praias do Litoral do Estado do
Maranhão.
Art. 2º – Os Caminhos de Acesso Adaptados para as Pessoas com
Deficiência, devem atender às regras de acessibilidade arquitetônica,
urbanística e de comunicação e informação conforme normas estabelecidas
pela ABNT.
Art. 3º – Fica o Poder Público autorizado a remanejar, transpor,
transferir ou utilizar dotações orçamentárias em favor da aplicação da
presente Lei.
Art. 4º – Cabe ao Poder Público designar o órgão competente
para fiscalizar e acompanhar a implantação e manutenção dos Caminhos
de Acesso, tratados no “caput” do artigo primeiro desta Lei.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DEP. DETINHA – PR
- 2º VICE-PRESIDENTE

O presente projeto tem o condão de criar um ambiente favorável
às Pessoas com Deficiência - PCD, cujo ambiente hostil, não permite que
tenham acesso se quer à faixa de areia nas praias do litoral do Maranhão.
No Estado são mais de um milhão e meio de Pessoas com Deficiência PCD. Quase a totalidade dessas pessoas vivem em condições de plena
pobreza, passam por dificuldades e enfrentam discriminação e violência
(fonte IBGE).
Notadamente essas pessoas convivem diariamente com barreiras,
ofertadas a bel prazer, pela falta de acessibilidade, sem contar que, na
maioria das vezes são vistas pela sociedade apenas pela deficiência e não
pelo potencial que cada uma pode representar. Entendemos que é de
fundamental importância criarmos mecanismos que promovam a integração
das pessoas com deficiência por meio de atividades recreativas e de lazer,
estimulando um estilo de vida mais saudável, com o objetivo de melhorar
a autoestima e consequentemente a qualidade de vida dessas pessoas.
De um modo geral a Pessoa com Deficiência - PDC é privada de
atividades simples, porém, prazerosas, como ter acesso à areia da praia,
tomar um banho de mar, enfim, o máximo que consegue é chegar até aos
calçadões e apreciar o quão são belos a natureza e a diversão das outras
pessoas.
A nossa propositura visa indubitavelmente a inclusão social das
Pessoas com Deficiência – PDC, portanto, peço aos nobres pares que
atentem para a nossa iniciativa e que a mesma mereça por parte de Vossas
Excelências uma acolhida e posterior aprovação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DEP. DETINHA – PR
- 2º VICE-PRESIDENTE
PROJETO DE LEI N° 071 / 19
Assegura o acesso dos profissionais de educação
física “personal trainer” às academias de ginástica
no Estado do Maranhão para o acompanhamento de
seus alunos e dá outras providências.
Art. 1º Os usuários das academias de ginástica do Estado do
Maranhão, que estiverem devidamente matriculados, poderão ingressar
nestes estabelecimentos acompanhados por profissionais particulares de
educação física, apropriadamente registrados no Conselho Regional de
Educação Física, portando a cédula de identidade profissional.
§ 1º Os profissionais de educação física, de que trata o caput,
terão livre acesso às academias de ginástica para orientar e coordenar as
atividades de seus clientes, mediante cadastramento prévio junto aos
estabelecimentos, e desde que respeitem as disciplinas legais aplicáveis,
inclusive as normas éticas e de conduta profissional, bem como o
regulamento interno das academias de ginástica, sem que estas possam
impor-lhes quaisquer ônus financeiros, diretos ou indiretos.
§ 2°- As academias não poderão cobrar custos extras dos alunos
nem dos profissionais de educação física para o desenvolvimento das
atividades previstas no parágrafo anterior.
Art.3°- As academias de ginástica ficam obrigadas a fixar, em local
visível, quadro informativo com os seguintes dizeres: “O USUÁRIO
DESTA ACADEMIA PODERÁ SER ACOMPANHADO POR SEU
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARTICULAR
(PERSONAL TRAINER) DE SUA LIVRE ESCOLHA SEM CUSTO
EXTRA PARA NENHUMA DAS PARTES “ou” ESTA ACADEMIA
DISPONIBILIZA UM QUADRO DE PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA PARTICULAR PARA ATENDIMENTO
EXCLUSIVO DO ALUNO CONTRATANTE”.
Art.4° - A não observância das regras estatuídas nesta Lei ensejará
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração.
§ 1º No caso de reincidência, suspensão temporária das atividades
do infrator pelo máximo de 30 dias;
§ 2º Após a terceira constatação de descumprimento, ficará o
estabelecimento sujeito à cassação do alvará de funcionamento.
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Art.5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 19 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
A presente proposta surge como objetivo primordial de estabelecer
metas de convivência harmônica entre profissionais particulares de educação
física, alunos e academias de ginástica, garantindo direito aos usuários,
enquanto consumidores dos serviços e produtos das Academias de
Ginástica do nosso estado, impedindo o surgimento de embaraço para as
relações estabelecidas entre eles.
A possibilidade de ter atendimento individualizado, prestado por
profissionais de educação física particular aos usuários das Academias de
Ginástica, sem a necessidade de se cobrar custos extras, é sem dúvida,
direito do consumidor e deve ser assegurado por nós do Legislativo. É com
bastante frequência que determinados estabelecimentos realizam cobrança
de taxas, seja do profissional particular ou mesmo dos alunos que estabelecem
relação de consumo com aquele, para que a prática de exercícios seja
acompanhada pelo referido profissional, comumente denominado
“personal trainer”.
Esta cobrança é sem dúvida uma afronta ao direito do consumidor,
vez que, já pagam suas mensalidades e ao arcar com o custo de um “personal
trainer”, esse valor fica por majorado frente à cobrança abusiva, o que
inviabiliza a contratação desses profissionais, uma vez que estes não se
utilizam do espaço ou mesmo dos equipamentos disponibilizados pelas
academias para o desenvolvimento de sua atividade, tão somente
acompanham seus alunos, auxiliando na escorreita prática e demais
orientações que se fazem necessárias. Assim, o embaraço criado pelas
academias de ginásticas evidencia grave prejuízo aos próprios alunos
(repita-se, consumidores, tutelados por legislação específica) e a dupla
cobrança pelos mesmos serviços.
O acesso dos Personal Trainers às academias não só deveria ser
gratuito como deveria ser incentivado, visto que um usuário que esteja
com seu professor particular, deixa de necessitar do tempo e atenção dos
instrutores contratados pela academia, deixando assim mais tempo para
atender os demais usuários que não possuam um Personal Trainer
contratado.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 20 de fevereiro de 2019. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL
PROJETO DE LEI Nº 072 / 19
Dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar no
mínimo 5% (cinco por cento) das vagas das empresas
que participam de programas de isenção fiscal no
Estado do Maranhão para pessoas acima de
cinquenta anos de idade.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Obriga as empresas que, diretamente, ou por meio de
consórcios, integram programas de benefício ou isenção fiscal outorgados
pelo Estado do Maranhão a reservar, no seu quadro de pessoal, no mínimo
5% (cinco por cento) das suas vagas de trabalho às pessoas acima de
cinquenta anos.
§ 1º o percentual elencado no caput deste artigo deve ser mantido
enquanto estiver vigente o programa fiscal que empresa fizer parte;
§ 2º Nos casos em que o incentivo fiscal objetivar execução de obra
como meta, ou mesmo que venha ocorrer durante a fase de execução da
obra, o percentual previsto no caput deste artigo deverá ser assegurando
durante sua realização.
§3º Caso a aplicação do percentual que trata esse artigo resulte em
número fracionado, este deverá ser elevado até o número subsequente.
§4º A proporcionalidade das vagas reservadas às pessoas com
deficiência deverá ser excluída dos percentuais de cargos que trata o caput
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deste artigo, devendo ser preenchida segundo o que dispõe a legislação
federal vigente.
§5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as
microempresas e empresas de pequeno porte regidas pelo artigo 179 da
Constituição Federal.
Art. 2º. Não são abrangidas por esta lei a administração pública
direta, autárquica e fundacional e a sociedade de economia mista, nas quais
o ingresso de empregados se dão por meio de concurso público conforme
o que determina o inciso II do artigo 37 da constituição Federal.
Art. 3º. Será decretada a perda do incentivo fiscal da empresa que
descumprir esta lei.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 19 de fevereiro de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, há um aumento
na população de adultos e idosos no país. Diante desta realidade, a medida
que os trabalhadores envelhecem, os mesmos tendem a ser discriminados
no mercado de trabalho como pessoas com menor capacidade, o que dificulta
o acesso ao mercado de pessoas com mais de cinquenta anos, levando-os
ao sentimento de inutilidade e frustração.
Desse modo, há uma crescente preocupação quando a inserção
desses profissionais com mais idade no mercado de trabalho. Em diversos
países, há políticas públicas e sociais voltadas aos trabalhadores maduros,
seja na reinserção do mesmo, ou no prolongamento da vida ativa no trabalho.
Nesse sentido, há a necessidade de criar políticas públicas que
incentivem as empresas a contratar pessoas acima de 50 anos de idade,
pois tais indivíduos ainda gozam de saúde e disposição para o trabalho,
além de sua larga experiência a ser compartilhada no mercado.
Há de se destacar o interesse público da matéria, uma vez que se
entende que a medida proposta trará mais trabalho para a sociedade.
Diante disso, conto com os nobres pares a aprovação do presente
projeto.
Assembleia Legislativa, 19 de fevereiro de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 049 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispões o Regimento Interno deste Poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário seja agendada uma Sessão
Solene para o dia 04 de Abril do corrente, às 11 horas, em homenagem ao
“Dia Mundial da Saúde”, comemorado em 07 de Abril, cuja pauta terá
como objetivo discutir a Política Estadual de Saúde.
Plenário Deputado Nagib Haickel em 18 de Fevereiro de 2019. Helena Duailibe - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.02.19
EM: 20.02.19
REQUERIMENTO Nº 051 / 19
Senhor presidente,
Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do
WELIANDREI CAMPELO, externando o mais profundo sentimento de
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 18 de fevereiro do corrente
ano.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.02.19
EM: 20.02.19
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 179 / 19

REQUERIMENTO Nº 052 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Ilmo. Sr. Diretor Presidente da CEMAR,
Dr. Augusto Dantas, solicitando que encaminhe a esta Casa, o valor dos
recursos financeiros arrecadados decorrentes da taxa de iluminação pública
no Município de Barra do Corda, referente ao período de 1º de janeiro de
2015 a 31 de dezembro de 2018, bem como o montante dos recursos
acima mencionados repassados pela CEMAR à Prefeitura Municipal de
Barra do Corda, mês a mês, referente ao período em epígrafe.
Sabemos que a responsabilidade pela iluminação pública é de
competência do gestor municipal, bem como a aplicação dos recursos
arrecadados. Nesse sentido, entendemos perfeitamente justificado o
presente pedido de informação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de fevereiro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.02.19
EM: 20.02.19
REQUERIMENTO Nº 053 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE DO MARANHÃO, Sr. CARLOS LULA, solicitando a relação
completa de todas as empresas, Organizações Sociais (OS) e Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que tem vínculo com a
SES e EMSERH, bem como a modalidade de contratação, cópias dos
contratos de gestão ou termo de parceria, com suas respectivas notas de
empenho e valores pagos, além das unidades geridas entre 1º janeiro de
2015 a 31 de janeiro de 2019.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2019. 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. 21.02.19
EM: 20.02.19
INDICAÇÃO Nº 178 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Segurança Pública (SSP), Senhor
Jeferson Portela, solicitando a feitura de parceria institucional da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão com a
Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, com intuito de que
sejam cedidas pistolas eletro incapacitantes a título de comodato
para Prefeitura Municipal de Barra do Corda, para que a Guarda
Municipal, dentro das atribuições legais, auxilie a Polícia Militar e a Polícia
Civil na área de segurança pública local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais
(SEMA), Senhor Marcelo Coelho, solicitando a doação de 01 (um) veículo
utilitário Picape 4x4 para o Município de Barra do Corda/MA (possuidor
de uma das maiores áreas de assentamento do Brasil), a fim de realizar a
fiscalização e prevenção de desmatamentos e queimadas, e a consequente
preservação das Áreas de Proteção Permanente (APP) e nascentes.
Endereço da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais (SEMA): Av. dos Holandeses, n° 04, Quadra 06, Edifício
Manhattan, Calhau, CEP 65071-380, São Luís/MA.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 180 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Segurança Pública (SSP), Senhor
Jeferson Portela, solicitando a feitura de parceria institucional da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão com a
Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, com intuito de que seja
cedida 01 (uma) viatura a título de comodato para Prefeitura
Municipal de Barra do Corda, para que a Guarda Municipal, dentro das
atribuições legais, auxilie a Polícia Militar e a Polícia Civil na área de
segurança pública local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 181 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a doação de instrumentos musicais para a Prefeitura Municipal
de Barra do Corda-MA, com intuito de fomentar a cultura local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 182 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Segurança Pública (SSP), Senhor
Jeferson Portela, solicitando a feitura de parceria institucional da
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Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão com a
Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, com intuito de que
sejam cedidos coletes balísticos a título de comodato para Prefeitura
Municipal de Barra do Corda, para que a Guarda Municipal, dentro das
atribuições legais, auxilie a Polícia Militar e a Polícia Civil na área de
segurança pública local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 183 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de poços artesianos em Pedreiras/MA,
mais precisamente nos povoados de Bom Lugar, Santa Cantídia, Santa
Luzia e Angical II, a afim de melhorar o abastecimento de água para a
população local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 184 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação da Avenida Seabra de Carvalho (também
conhecida como Avenida Entrocamento), localizada no Município de
Tuntum/MA (entre o bairro Vila Luizão e o povoado Entroncamento), que
interliga o Município à BR-226. Vale ressaltar que a revitalização da
Avenida é de suma importância para a melhoria da locomoção e da qualidade
de vida da população local, uma vez que se trata de uma via muito trafegada
e com altos índices de acidentes, pois encontra-se com péssimas condições
asfálticas e com sinalização praticamente inexistente.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
INDICAÇÃO Nº 186 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a continuação das obras do Centro Educacional Newton
Bello, localizado no Município de Trizidela do Vale/MA. Vale ressaltar
foram iniciadas obras para reformar a escola, em julho de 2018, porém as
obras estão estagnadas desde então. Assim, solicita-se que, urgentemente,
a reforma seja retomada na mencionada escola, uma vez que a cada dia que
passa aumenta o prejuízo educacional para os alunos que ali estudam.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 187 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando
a doação de 01 (uma) ambulância para a Prefeitura Municipal de ApicumAçu, com intuito de melhorar o acesso à saúde do mencionado Município.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 188 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a contratação de professores para escolas indígenas, com intuito
de sanar a carência no corpo docente destas escolas no Município de Barra
do Corda/MA, a fim de valorizar a educação da população silvícola local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 189 / 19

INDICAÇÃO Nº 185 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a doação de instrumentos musicais para a Prefeitura Municipal
de Apicum-Açu, com intuito de fomentar a cultura local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Segurança Pública (SSP), Senhor
Jeferson Portela, solicitando a feitura de parceria institucional da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão com a
Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, com intuito de que
sejam cedidos rádios de comunicação a título de comodato para
Prefeitura Municipal de Barra do Corda, para que a Guarda Municipal,
dentro das atribuições legais, auxilie a Polícia Militar e a Polícia Civil na
área de segurança pública local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
INDICAÇÃO Nº 190 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a continuação das obras referentes ao Programa Mais
Asfalto, no Município de Barra do Corda, mais precisamente nos Povoados
Cajazeiras BR, Centro do Ramos e Barro Branco. Vale ressaltar que a
revitalização das vias dos mencionados bairros é de suma importância
para a melhoria da locomoção e da qualidade de vida da população local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 206 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flávio
Dino, solicitando, Implantação Centro de Atenção à Saúde Bucal, conhecida
projeto Sorrir no município de Presidente Dutra.
A indicação ora requerida, visa beneficiar os presidutenses,
promovendo à saúde bucal, pois trata-se de uma cidade em grande
desenvolvimento no estado, com uma população de 47.567 habitantes,
conforme dados do IBGE de 2018, e com a chegada do centro de atenção
à saúde bucal, ajudará no atendimento diário e mensal, na especialidade
odontológica.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro
de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 207 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flávio
Dino, solicitando, a construção de um Restaurante Popular no município
de Presidente Dutra.
A presente, visa beneficiar não só os presidutense, mas toda a
população flutuante oriunda dos municípios vizinhos, promovendo a
segurança alimentar e nutricional, com uma alimentação balanceada e de
baixo custo as pessoas, propiciando uma melhor qualidade de vida. Cabe
ressaltar que, também, terá impacto positivo na economia local como
aquisição de gêneros alimentício, emprego, produção da agricultura familiar.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro
de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 208 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flávio
Dino, solicitando, em caráter de urgência, concessão 05km de asfalto,
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através do programa MAIS ASFALTO, a ser aplicado na sede do município
de Jatobá. A adoção da providência acima tem por objetivo deixar em
condições adequadas de uso e trafego as ruas do município de Jatobá.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro
de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 209 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flávio
Dino e ao senhor Secretário Estadual de Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, solicitando providências, em caráter de urgência, no sentido de
determinar que seja analisada e alocada fonte de recurso, com o objetivo
de auxiliar o funcionamento do hospital municipal de Jatobá, através
do programa mais saúde.
A presente indicação visa minimizar os problemas de saúde que
podem ser tratados no município sem a necessidade de deslocamento para
outros municípios.
A política de melhorar a qualidade de vida dos maranhenses está
contida no Programa “Mais Saúde” e saúde pública deve ser tratada
como prioridade entre as demais políticas públicas.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro
de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 210 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flávio
Dino, solicitando, em caráter de urgência, a recuperação da MA 381 que
liga os municípios de Joselândia e Trizidela do Vale.
A adoção da providência acima tem por objetivo deixar em
condições adequadas de uso essa importante rodovia estadual que serve a
milhares de pessoas.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro
de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 211 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio Dino,
a fim de, que providencie a Implantação de um Restaurante Popular, no
Município de Presidente Dutra-Ma.
A presente, visa beneficiar os presidutrense, promovendo a
segurança alimentar e nutricional, com uma alimentação balanceada e de
baixo custo aos moradores do citado município, propiciando uma melhor
qualidade de vida. Cabe ressaltar que, também, terá impacto positivo na
economia local como aquisição de gêneros alimentício, emprego, produção
da agricultura familiar.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 19 de fevereiro de 2019. - Ana
do Gás - Deputada Estadual – PcdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 212 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio Dino,
a fim de, que providencie a Implantação de um Restaurante Popular, no
Município de Cururupu-Ma.
A presente, visa beneficiar os cururupuense, promovendo a
segurança alimentar e nutricional, com uma alimentação balanceada e de
baixo custo aos moradores do citado município, propiciando uma melhor
qualidade de vida. Cabe ressaltar que, também, terá impacto positivo na
economia local como aquisição de gêneros alimentício, emprego, produção
da agricultura familiar.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 19 de fevereiro de 2019. - Ana
do Gás - Deputada Estadual – PcdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 213 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Infraestrutura Clayton
Noleto, solicitando a Reforma da quadra esportiva da unidade 105 ruas
105 Cidade Operária, São Luis-Ma.
JUSTIFICATIVA
A Cidade Operária, região que concentra mais de 200 mil
habitantes, possui diversas áreas de lazer, totalmente abandonadas pelo
poder público. Uma dessa é a quadra esportiva da unidade 105, o espaço
existe a mais de 32 anos, desde a fundação do conjunto, o espaço da forma
que esta serve de local para usuários de entorpecentes e outras práticas de
violência contra mulheres, crianças e idosos, a solicitação da reforma desse
tão importante espaço de esporte e lazer, principalmente para promoção
social da nossa infância e juventude, é uma solicitação urgente e muito
esperada por essa população.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2019. Ana do Gás - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
das maiores feiras do estado do MA, concentra também uma das maiores
população infanto-juvenil, filhas e filhos de feirantes que vivem em situação
plena de vulnerabilidade social, carecendo de ações que promovam o bem
estar social no esporte e lazer , bem como na área de música e arte. O
espaço fica ao lado da feira da cidade operária, antigo Chico Bento, situado
na avenida principal da Cidade Operária, local abandonado, servindo de
espaço para exploração de criança e adolescentes, bem como práticas
ilícitas e abrigo para delinquentes.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2019. Ana do Gás -Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 215 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Infraestrutura Clayton
Noleto, solicitando a Recuperação das ruas 17, 19, 21, 23, 25 na unidade
205 no Bairro da Cidade Operaria, São Luis-Ma.
JUSTIFICATIVA
As referidas Ruas encontram-se em péssimas condições de uso
trazendo grandes transtornos aos moradores das mesmas.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2019. Ana do Gás - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 216 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do referido Artigo 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, após reunião com
Vereador Afrânio do Leó do Município de Paulo Ramos – MA, requerer
de Vossa Excelência, que seja encaminhado e solicitado ao Executivo
Estadual, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, na
pessoa do Secretário Clayton Noleto, a recuperação das Ruas Soares
Ramos e Vila Gomes II e III (ambas no centro) do Município de Paulo
Ramos - MA, através do Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.
Ruas estas que vem sofrendo com o grande número de buracos causados
pelas frequentes chuvas.
Por esses e outros motivos faz-se jus a referida indicação.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 19 de fevereiro de 2019. - Rafael Leitoa Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 214 / 19
INDICAÇÃO Nº 217 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Infraestrutura Clayton
Noleto, solicitando a Construção do Centro social de atenção as filhas e
filhos dos feirantes da Cidade Operária (CCAFCO), São Luis-Ma.
Justificativa
A Cidade Operária, região que concentra mais de 200 mil habitantes,
e está localizado no centro da região metropolitana de são luís, possui uma

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que seja
encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, O
EXCELENTÍSSIMO DR. FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA, DR. CLAYTON NOLETO,
solicitando que seja feita um trabalho de recapeamento da Rodovia MA
014, que liga o município de Viana a Vitória do Mearim.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro
de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 218 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, solicitando um aparelho de
ressonância magnética para o Centro de Imagem Antônio Joaquim
Cunha no município de Tuntum.
O Centro de Imagem Antonio Joaquim da Cunha, inaugurado em
março de 2016, pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado
de Saúde (SES), atende a demanda das regionais de saúde de Presidente
Dutra, Barra do Corda e São João dos Patos. Desde a sua abertura, uma
população estimada de 500 mil habitantes de 37 municípios, passou a
contar com exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada, raiosX e mamografia. Ainda são oferecidos pelo Centro, em parceria com a
gestão municipal, exames laboratoriais.
Essa solicitação é de suma importância uma vez que o aparelho de
ressonância magnética faz exames de alta complexidade e serve para pesquisa
e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e
cardíacas, podendo diagnosticar, esclerose múltipla, câncer, infartos, fraturas
e até infecções, o que possibilitará melhores condições de tratamento,
salvando vidas e atendendo as necessidades da população mais carente
daquela região, que não tem condições financeiras para pagar por esses
exames e vale ressaltar que as cidades mais próximas para realização do
exame de ressonância magnética são Coroatá e Caxias.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de fevereiro de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 219 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, requeiro
a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo.
Senhor Felipe Camarão, Secretário Estadual de Educação e ao Exmo.
Senhor Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão, solicitando
urgentes e inadiáveis ações que visem contemplar a comunidade de
Vila Vitória com uma escola digna, visto que a edificação da mesma
hoje é coberta de palha em estrutura inadequada para o aprendizado
dos estudantes, tal localidade é situada a três quilômetros do povoado
Independência, pertencentes ao município de Peritoró (Ma).
Nosso pedido justifica-se na urgência e iminente necessidade
em possibilitar condições adequadas ao fiel cumprimento das leis e
diretrizes educacionais visando sempre o progresso e o
desenvolvimento através da educação.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 19 de Fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado Estadual
– PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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Excelentíssimo ao Senhor GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO DE CASTRO E COSTA, com cópia ao Secretário da Fazenda do
Estado do Maranhão, Marcellus Ribeiro Alves, no sentido de determinar
a realização de estudos de viabilidade, objetivando conceder a isenção do
ICMS nas operações internas e interestaduais da medicação SPINRAZA,
destinada ao tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME).
A nossa propositura, tem como escopo atender as pessoas
acometidas de Atrofia Muscular Espinhal, o medicamento Spinraza, é o
único medicamento capaz de tratar a doença, uma enfermidade genética
que dificulta as atividades básicas como respirar e engolir. Com a isenção
do ICMS o custo da medição terá uma redução significativa, incluindo o
Estado do Maranhão no rol dos estados com sensibilidade para o tratamento
das pessoas que precisam do medicamento
Portanto, em nome das pessoas com a doença Atrofia Muscular
Espinhal, solicito a Vossa Excelência o Senhor Governador Flávio Dino e
ao Senhor Secretario Marcellus Ribeiro Alves a inclusão da medicação
SPINRAZA, no rol dos medicamentos isentos de ICMS no Estado do
Maranhão.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”.
São Luís 13 de fevereiro de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 221 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Educação do Estado, FELIPE COSTA
CAMARÃO, a reforma e Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Estado
do Espirito Santo, no Município de Vitória do Mearim.
Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a nossa escola
possui uma planta antiga, não possuindo sequer um pátio para que seja
realizada qualquer tipo de atividades, e pela importância da prática de
esportes entre crianças, jovens e adultos, no sentido de contribuir para a
sua formação física e moral, e oferecendo assim a classe estudantil, um
espaço moderno para o desenvolvimento dessas atividades com o máximo
de conforto e segurança.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 19 de fevereiro de 2019. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, neste momento, não há
ninguém inscrito no Pequeno Expediente. Eu vou suspender a Sessão, por
cinco minutos, até que alguém se inscreva ou, senão, daremos
prosseguimento à Sessão. Reaberta a Sessão. Deputada Mical Damasceno,
por cinco minutos, sem apartes.

INDICAÇÃO N° 220 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro, que seja encaminhado ofício ao

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa Diretora,
Deputados e Deputadas, pessoal da imprensa, funcionários da Casa. Eu
quero aqui aproveitar esta oportunidade, porque hoje será realizado o
culto no parlamento e eu vim aqui convidar a todos os nossos amigos
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através desta Casa para participar deste culto que será realizado às 15
horas, ali no anexo Auditório Fernando Falcão. Então peço que os nossos
amigos possam nos prestigiar ali naquele lugar para louvarmos e engrandecer
o nome de Deus. Estarão várias lideranças eclesiásticas de todas as
denominações, nós fizemos vários convites e esperamos contar com todos
os nossos amigos. Um abraço. São estas palavras, Senhor Presidente,
muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, alguém gostaria ainda de se inscrever no Pequeno
Expediente? Suspendo novamente a Sessão, por cinco minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Deputado Professor Marco Aurélio, por 5 minutos,
sem apartes. Registro a presença do ex-Deputado Fernando Furtado.
Desculpe, Deputado Marco Aurélio. V.Exa. está com a palavra. Seja bemvindo, Deputado Fernando Furtado.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Reitero também essas boas vindas ao Deputado
Fernando. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que acompanham a transmissão desta Sessão, registro
com grande satisfação uma agenda intensa que fizemos ontem em Brasília.
Reivindicando uma causa importante para a nossa Região Tocantina e para
a Universidade Federal do Maranhão ao lado do Deputado Adelmo, que
levou uma tratativa muito específica, em que também participamos, mas
fiz incursões no sentido de reforçar um pleito necessário para a nossa
região. A Universidade Federal do Maranhão, o Campus de Imperatriz,
através de seus professores, seus pesquisadores, dedicou-se por muito
tempo e conseguiu no ano passado garantir o credenciamento de quatro
mestrados e um doutorado junto a CAPES. E esta perspectiva consolida
de vez o ensino, a pesquisa e a extensão no Campus de Imperatriz, que
atende toda uma vasta região. A UFMA Imperatriz já tinha um curso de
mestrado de Ciências de Materiais. Aprovou mais quatro mestrados, o de
Comunicação Social, o de Sociologia, o de Saúde e na área Pedagógica e
aprovou um curso de Doutorado, o de Ciências de Materiais, uma vez que
o Mestrado de Ciências de Materiais já estava consolidado. Um mérito
dos professores, um mérito dos pesquisadores, um mérito da direção do
curso, do Campus de Imperatriz, integrado com toda a Universidade
Federal, a Reitora Nair Portela, mas eu destaco de modo especial os
professores que se dedicaram na elaboração deste grande projeto. Nunca
se teve um número tão grande de Mestrados e Doutorado na nossa Região
Tocantina. A bem da verdade é o primeiro Doutorado que a nossa Região
Tocantina terá, e único Mestrado existente era exatamente esse da UFMA,
agora serão 5. De um lado, eu destaco a grandeza da Universidade Federal
em aprovar esses cursos, de Mestrados e Doutorado, porque foi exatamente
pela capacidade, pela competência, pelo nível que se inseriram na pesquisa,
mas, de outro lado, eu destaco a dificuldade que é garantir a aprovação
desses cursos no pior momento no que se diz respeito ao orçamento para
Universidade. O contingenciamento que o Governo Federal tem feito em
orçamento, desde a PEC que limita os investimentos na Educação e na
Saúde, as universidades federais, os institutos federais vivem momentos
difíceis, mas foi exatamente nesse momento mais desafiador que a
Universidade Federal do Maranhão, Campus de Imperatriz, exatamente,
conseguiu credenciar esses novos cursos de pós-graduação. Isto traz um
desafio a mais, no final do ano, eu fui convidado a uma reunião com a
direção do Campus de Imperatriz, com os professores, os coordenadores
desses Mestrados e Doutorado, que explicaram com muita clareza:
Disseram da felicidade da aprovação dos mesmos, mas disseram da
preocupação, uma vez que, não se tenha as condições necessárias para que
eles funcionem plenamente. E fiz um encaminhamento, de buscar junto a
bancada federal maranhense, no Congresso, de buscar uma parceria, de
buscar um diálogo para sensibilizar para que consigamos o apoio necessário,
uma vez que não tenho de condições de resolver este pleito, sobretudo
pelo fato de ser a Universidade Federal do Maranhão, mas falei da grandeza
da bancada maranhense que é sempre sensível aos temas que são decisivos
para o nosso Estado. E ontem estivemos em reunião em Brasília,
participando de uma reunião da bancada e tive a oportunidade de falar com
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quase todos os deputados federais aqui do nosso Estado e todos foram
muitos solícitos, falei com os Senadores Weverton e Eliziane que também
se dispuseram e já estarão marcando, na próxima reunião da Bancada, uma
ida dessa comitiva envolvendo Reitoria, Direção do Campus de Imperatriz,
Coordenação dos Cursos de Mestrado e Doutorado, de modo que essa
busca será para sensibilizar a Bancada maranhense, uma vez que estão em
período decisivo para destinação das Emendas de Bancada. E esperamos
mostrar a importância desses cursos para a consolidação de vez da
Universidade Federal do Maranhão em nossa Região Tocantina e tenho
certeza que poderemos contar com o apoio desta Bancada, que aí não
importa a ideologia partidária, mas importa a causa do estado do Maranhão.
E esta é uma causa mais do que relevante, porque ela garante a independência
de milhares e milhares de pessoas que esperam nesses cursos de mestrados
e doutorados para consolidarem a educação. É uma oportunidade ímpar
tanto para quem vai ter oportunidade de estudar nesses cursos, mas também
para a própria comunidade que passará a ter nesses pesquisadores agentes
que estarão diretamente interferindo para melhorar os índices de
desenvolvimento da nossa Região Tocantina. Faço questão de parabenizar
a todos os Deputados federais do Maranhão e aos Senadores Weverton e
Eliziane, por acolherem esse pleito e nos próximos dias esperamos estar
novamente em Brasília integrando essa grande comitiva para estar tratando
da busca de recursos, que inclusive estarão buscando uma audiência também
com o Ministro da Educação para ver se a gente avança nessas tratativas e
consolide de vez esses cursos que foram aprovados pela Universidade
Federal do Maranhão junto a CAPES. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas
aqui presentes. O que me traz hoje aqui a tribuna é continuação de um
tema, Senhor Presidente, que de fato ontem em Brasília tivemos uma
grande e proveitosa audiência com a nossa bancada federal. Na semana
passada quando fizemos uso deste expediente aqui, nós fizemos o convite
aos demais Deputados que pudessem estar presentes na audiência que a
FETAEMA, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, estava
realizando na última quinta-feira, aqui no Sesi, no Araçagi. E lá estava o
Deputado Márcio Jerry e os representantes do Deputado Zé Carlos e
também do Deputado Bira do Pindaré. O tema abordado é a Medida
Provisória 871 que muitas vezes nos deixa passar por longe por imaginar
que é uma questão de nível federal, nível da bancada federal. Evidentemente,
dizer aos senhores e às senhoras que é da prerrogativa deles, dos deputados
federais, porém nós, que somos deputados estaduais e que temos a eleição
na nossa base, precisamos nos atentar muito a essa questão da MP 871.
Ontem, no debate, 15 deputados federais estavam presentes, dos 18
deputados federais do Maranhão, e todos eles se mostraram bastante
preocupados com o tema e todos eles levantaram a bandeira em defesa dos
trabalhadores e das trabalhadoras rurais de todo o nosso estado do
Maranhão. Foram apresentadas 578 emendas de todo o Brasil para essa
MP 871 e hoje o presidente deve apresentar levando em mãos ao Congresso
Nacional, mas o nosso gabinete está disponibilizando aos senhores
deputados e deputadas um pouco dessa realidade dos nossos municípios,
da base municipal de cada um dos senhores e das senhores, mostrando,
Senhor Presidente, que o nosso estado será um dos mais afetados com a
aprovação da Medida Provisória 871. Ontem o Deputado Pedro Fernandes
fez uma grande fala ao colocar que o prazo para as emendas havia se
encerrado, mas ao mesmo tempo ele pediu que toda a população, no caso
nossa do Maranhão, pudesse estar irmanada no mesmo propósito e nós
vamos fazer uma reunião com a FAMEM para repassar ao Presidente
Erlânio a situação que pode acontecer com os nossos municípios. A grande
maioria dos senhores e das senhoras assinou a Frente Parlamentar em
Defesa da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária e será uma das nossas
principais bandeiras a questão da MP 871, por isso eu queria pedir aos
senhores e às senhoras que pudessem estudar um pouco também sobre a
medida provisória para que a gente possa discutir já na instalação da nossa
Frente Parlamentar e ajudar os municípios do Maranhão, os municípios
que nos elegeram, a maioria deles necessita da aposentadoria rural para
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continuar circulando a economia do município. Por isso, mais uma vez
estamos aqui hoje utilizando a tribuna para pedir a atenção dos amigos, das
amigas, dos senhores deputados e senhoras deputadas para essa causa
importantíssima para sustentação econômica do nosso estado e dos
municípios. Nobre colega João Evangelista, por isso a reunião de ontem
com a presença da Contag, da FETAEMA, com a presença dos 15
deputados federais dos 18, ficamos muito felizes e otimistas com a certeza
de que nesse entendimento nós haveremos de formar uma grande corrente
em prol dos municípios, do municipalismo que tanto defendemos e que
tantos aqui são oriundos dos municípios. Aí está com V.Ex.ªs esse quadro,
salientando para o último quadro que fala de todo o Nordeste. Estava
presente um Deputado federal de Minas Gerais que absorveu a ideia do
Maranhão de reunir a Bancada Federal de Minas para também juntar
forças nessa defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo nosso
país. A Medida Provisória é impactante. Ela provoca mudanças radicais e
ela prejudica principalmente quem mais precisa. Ela começa pela grande
maioria da população. Ela começa por aqueles agricultores e agricultoras
familiares que necessitam muito da aposentadoria rural. Sem olhar de
forma nenhuma para os grandes, para as grandes empresas, os bancos que
apuraram e que tiveram lucros de bilhões de reais, enquanto que a nossa
população, a população mais carente, no caso do nosso Estado vai sofrer
muito com essa grande dificuldade. Primeiro, com a dificuldade do
recadastramento e, segundo, com a dificuldade de conseguir uma
aposentadoria. Nós sabemos porque nós viemos da zona rural. Nós sabemos
disso, que muitos companheiros ainda precisariam se aposentar. E aqueles
que não conseguiram aposentadoria mais difícil vai ficar. E quem está mais
difícil vai ser permanecer. Com isso quem sofre e sofre muito são os
municípios, o agricultor e a agricultora familiar, o trabalhador e a trabalhadora
rural do nosso Estado. Portanto peço uma atenção especial aos senhores e
havemos de começar os trabalhos da frente parlamentar com esse tema. A
partir da semana que vem marcaremos a primeiro a reunião. E eu quero
contar com a presença de todos para que a gente possa engrossar esse
cordão em luta dos municípios do nosso Estado, da economia do nosso
Estado. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, a Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa,
internautas, servidores desta Casa, a você que nos assiste pela TV
Assembleia, bom dia a todos. Senhor Presidente, mais uma vez, Deputado
Arnaldo, eu venho aqui com tristeza relatar algo que nos fere, que nos deixa
realmente revoltados. Hoje, pela manhã, foi notícia em todos os jornais,
Deputada Mical, sobre o crescente número de casos de assédio em nosso
Estado. Na manhã de hoje, Deputada Andreia, nos deparamos com a
notícia no G1 do caso de assédio na Universidade Federal aqui do MaranhãoUFMA, que afasta o professor Franciscarlos Veras Cardoso, professor de
ensino básico, técnico e tecnológico do Colégio Universitário - COLUN,
por denúncias de assédio sexual a alunas da escola. Gente, é algo assim
revoltante, triste. Ele fazia propostas de sexo em troca de boas notas.
Informou uma aluna do colégio. Lamentável ver esse tipo de caso. É muito
triste ler essas notícias todos os dias, todas as horas, a todo momento, ver
esse relato de uma jovem, que se acerca de um ambiente seguro. Sai de casa
para onde os pais acham que ela está livre de certas violências, Deputada
Mical. Ela dizia: “Na minha sala os alunos faziam uma barreira de cadeiras
na frente e as meninas sentavam atrás. Qualquer tipo de contato com o
professor era evitado no ambiente. A gente ia para escola com medo e nos
dias de aula dele, era um pânico. Passar por ele no corredor era uma tortura,
uma tortura silenciada”, Deputado Ciro. “Silenciada”, contou uma aluna
em reportagem hoje, Deputado Edvaldo, pela internet. Segundo os alunos
e ex-alunos do Colégio Universitário, o professor costumava assediar
alunas, prometendo boas notas em troca de sexo. Os casos teriam ocorrido
até em 2017, quando cerca de 15 alunos o denunciaram e pediram o
afastamento dele. Então isso não é de hoje. É algo que vinha acontecendo
há um bom tempo. Nós precisamos realmente denunciar para que esse
tipo de violência não seja praticado nas escolas, ou em qualquer outro
lugar. O Governo disponibiliza uma central de atendimento, Presidente, da
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mulher, disponível 24 horas pelo número Disque Denúncia 180. A ligação
é realizada de forma gratuita e anônima. Você não se expõe. Você pode falar.
Diante desses casos, diante de casos como esse, eu protocolei nesta casa
um Projeto de Lei que trata da obrigatoriedade de exposição de cartazes,
informando sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes
de casos de estupro e de assédio sexual. Peço aos meus colegas, aos pares,
a apreciação dessa lei para que casos como esses sejam evitados. Chega de
assédio, amigos. Vamos denunciar. Por esse simples gesto, mesmo
angustiante, preocupante desse grupo de alunos, dessa aluna, eu quero
aqui parabenizar a coragem delas terem tido atitude de fazer a denúncia, de
perceber que a lei pode prevalecer. Até esses tipos de cartazes foram
colocados em sala de aula e na universidade. Basta. Estamos fartos de
assédio no Colégio Universitário. Assédio é crime e o lugar de criminoso
não é na sala de aula. Então, meus amigos, eu quero aqui pedir o apoio de
cada um de V. Exas. Deputada Detinha, em especial de nós mulheres,
porque representamos as mulheres do nosso Estado, do país inteiro, do
mundo inteiro, para que a gente possa se unir contra esse tipo de violência.
Muito obrigada a todos vocês.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas deputados, deputadas, imprensa
aqui presente, todos que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Quero aproveitar hoje para relatar as visitas que fizemos nessas últimas
semanas, favorecendo os nossos prefeitos, amigos, fortalecendo a
municipalidade no Estado do Maranhão. Estivemos com o Prefeito de
Loreto, visitando a SEDUC, Secretaria de Educação, que tem o compromisso
de fazer duas Escolas Dignas naquele município, uma no povoado de
Buritirana e outra no povoado da Agrovila. Então estão em
encaminhamentos, em andamento e a gente acredita que elas estão nessa
etapa que vai ser feita e liberada ainda neste ano de 2019. O Governador
que tem feito uma grande transformação na educação, tem ajudado muito
e não vai esquecer do município de Loreto. Já fez muito por Loreto, mas
essas duas Escolas Dignas vão ajudar bastante esses dois povoados.
Visitamos também a Secretaria de Cultura e já foi garantida agora, para o
meio do ano estará lá, no município de Loreto, uma oficina de teatro e
também uma capacitação para as pessoas que atuam na área da Cultura e
na área do Turismo. A Caravana Mais Cultura vai estar presente no meio
do ano lá na cidade de Loreto. Em Balsas estivemos com o Governador, o
Vice-Governador Carlos Brandão e o Secretário Felipe Camarão visitando
as obras do IEMA, que estão muito adiantadas. Esse Instituto Tecnológico
realmente vem transformando e dando perspectivas à nossa juventude de
poder crescer na vida, de poder ter um curso, uma formação e poder atuar
no mercado de trabalho hoje tão competitivo. As obras do IEMA de
Balsas estão muito bem avançadas e a gente acredita que ainda no início do
2º semestre vão ser entregues e concluídas. Visitamos também Feira Nova.
Feira Nova nos chamou atenção que foi a entrega do primeiro prédio
público estadual, da Escola Estadual naquele município. Mas além dessa
escola muito bem-feita, que é a primeira escola com prédio próprio, nós
tivemos a felicidade de encontrar lá o estudante, o Eduardo. Eduardo, para
que vocês saibam, um jovem do interior do Maranhão é tricampeão nas
Olimpíadas de Matemática, tricampeão brasileiro. No interior do nosso
Estado a nossa escola pública preparou um tricampeão brasileiro nas
Olimpíadas de Matemática. E eu me comprometi, naquele instante, de
fazer uma emenda para que essa escola possa ter também uma quadra
poliesportiva. Fizemos também uma indicação da construção do estádio.
Feira nova foi campeã no último torneio que teve, amador, no estado do
Maranhão. É uma cidade que tem muito forte o seu esporte, a prática do
futebol e não tem nenhum estádio. Tem uma área muito grande, muito bela
em que funciona improvisadamente um campo de futebol, futebol de areia
e lá vai ser transformado agora, com certeza, com a bênção do nosso Deus
e com a determinação do nosso Governador vai ser construído em breve lá
um estádio de futebol. Vamos visitar Alto Parnaíba nessa próxima semana
com o Secretário de Educação e a cidade Tasso Fragoso. São dois municípios,
onde vai ser entregue a ordem de serviço para a reforma das escolas estaduais,
que também precisam. E aproveito para parabenizar aqui o serviço de
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melhorias e de trafegabilidade da MA-006. Todos os colegas aqui sabem
que é um dos grandes problemas que o Maranhão enfrenta hoje a estrada,
a MA-006 que corta o Maranhão de Sul a Norte, começa lá no extremo Sul
em Alto Parnaíba, chega até aqui em nosso Litoral e ela está realmente em
um estado muito precário. Passou por muitas décadas sem manutenção e
há um alto tráfego de carretas, porque a área produtora do Maranhão,
50%, 60% da soja trafega por cima delas. Então ao longo dos anos ela foi
perdendo a sua capacidade de carga e foi se deteriorando. Mas o Governador
todos os anos tem feito um trabalho paliativo e não foi diferente este ano.
E o trabalho deste ano quero aqui agradecer ao Secretário Clayton, de
Infraestrutura, está sendo de grande qualidade, estão tapando os buracos
com massa asfáltica a quente e não mais a frio e existem hoje várias frentes
de serviços dando já uma melhoria na trafegabilidade entre Balsas/Tasso
Fragoso e Tasso Fragoso/Alto Parnaíba. Um trabalho muito esperado. A
gente sabe que o serviço definitivo só vai acontecer depois que o
financiamento internacional sair. Já está bem a fases avançada, mas
aguardamos. São mais de meio bilhão de reais para fazer a reconstrução
dessa MA. De forma que eu me despeço daqui dizendo também que a
cidade de Itinga... Nós protocolamos aqui uma indicação de um sonho da
cidade com o qual o governador, em sua campanha, se comprometeu: é
uma escola técnica agrícola, agropecuária. Aquela cidade tem essa vocação,
o prefeito já está comprometido junto com os sindicatos e com várias
entidades a fim de manter essa escola técnica. O governo com certeza vai
construir lá através do IEMA ou de uma escola técnica. Bom dia e muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
serventuários, imprensa, galeria ainda um pouco vazia, enfim, bom dia aos
nossos coirmãos maranhenses. Faço aqui, neste momento, Senhor
Presidente, o registro da nossa viagem ontem em Brasília, que foi muito
proveitosa e tivemos duas reuniões com o ministro do Desenvolvimento,
Ministro Gustavo Canuto, que nos recebeu muito bem, primeiro numa
reunião já pré-agendada há uns 10 dias pelo nosso partido, Partido
Republicano, que nós temos a honra de ser dirigidos pelo nosso Deputado
federal Josimar de Maranhãozinho, como é conhecido. Eu quero fazer
aqui, em nome da nossa bancada, os meus agradecimentos pessoais e os
nossos agradecimentos em nome do nosso grupo PR, Partido Republicano.
Nós chegamos lá, tínhamos essa reunião agendada, tivemos uma reunião
pela manhã, Senhor Presidente, levando os problemas que nos afligem e
outros problemas que são de nossa responsabilidade como parlamentares
que somos. Estava eu, Deputado Leonardo, representando os outros
deputados da nossa bancada que aqui não estão, e por que não dizer
orgulhosamente representando a nossa Casa, todos as deputadas e
deputados que são problemas que nos atingem de uma forma ou de outra,
todos os deputados que constituem esta Casa, os que foram votados e os
que não foram porque, afinal, a responsabilidade é de todos nós. Eu costumo
dizer que a Assembleia, Deputado Edivaldo Holanda, é a caixa de
ressonância da nossa população e de todos os problemas que atingem os
nossos eleitores, os nossos conterrâneos de uma maneira geral. Cai aqui,
nesta Casa, para que nós possamos dar soluções. E tivemos a companhia
dos Deputados Federais Hildo Rocha, João Marcelo, Fufuca, Kleber Verde,
Rubens Júnior, Juscelino Rezende, e os senadores Weverton Rocha e
Eliziane Gama, além do Coronel também do Corpo de Bombeiros que fez
uma explanação da verdadeira situação hoje de algumas barragens nossas
aqui do Maranhão, mais precisamente a Barragem de Pericumã e a Barragem
do Mira flores, que ainda está em condições melhores do que a nossa de
Pericumã. Nós tivemos também a companhia, claro, do nosso Deputado
Leonardo, que mora em Pinheiro, é de lá de Pinheiro. Foi eleito quase
exclusivamente pela nossa querida cidade da Baixada, a princesa da Baixada
maranhense. Estava lá nos acompanhando e representado também esta
Casa. E o Ministro não mediu esforços. Não alegou que não tinha
orçamentos, que é a parte financeira que é geralmente onde esbarram esses
problemas. Então ficou acertado o seguinte: que nós aqui iremos fazer
imediatamente um relatório pela SEMA, a nossa Secretaria de Meio
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Ambiente. E ele já está lá tomando outras providências para que, no menor
espaço de tempo possível, mandar os técnicos do seu Ministério para que,
no prazo mínimo de 15 dias, esteja dando início a recuperação da nossa
barragem, que realmente é um problema preocupante para todos nós,
Deputado Edivaldo, e Deputado Arnaldo Melo, V.Exas. sabem muito bem
que esses assuntos da nossa Baixada, como de todo o Maranhão, do
Sertão, do Sul do Maranhão, nós discutimos várias vezes aqui na nossa
Casa e nunca foi tomado na sua efetividade uma solução. E, cada dia que
passa, mais os problemas vão se avolumando e o perigo notadamente vai
aumentando. Então ficou acertado, Senhor Presidente , que dentro de 15
dias, no máximo, nós iríamos voltar lá e pessoalmente entregar o relatório
ao Ministro. E ele já está com a sua equipe preparada. Eu já falei do nosso
Vinícius, meu amigo Vinícius Louro, que fez a ressalva da Barragem de
Mira flores. Mas a Barragem de Mira flores, a Barragem Flores, do Rio
Flores... Vossa Excelência, quer mais flores ou está bom? Então, meu
amigo, a Barragem do Flores está mais ou menos controlada. Ainda dá para
esperar um pouco a recuperação total. É bem verdade que tem que ter a
manutenção. Mas nós queremos agradecer, como já fiz no início da minha
fala, minha parceira, minha amiga, minha colega Detinha. Presidente, essa
reunião paralela aí. A nossa Deputada não está prestando atenção no que
eu estou falando aqui. Então, minha querida Detinha, Deputada Detinha,
nós estamos agradecendo aqui de público o nosso presidente do Partido
Republicano-PR, o esforço deste jovem parlamentar. O Deputado Federal
Josimar de Maranhãozinho nos levou ao Ministro do Desenvolvimento e
nos levou a mais dois Ministérios que eu vou ter que encerrar aqui por
causa do tempo que estou usando no Pequeno Expediente. E logo o nosso
decano aqui da Casa... O decano quem é? Edivaldo ou Arnaldo? Afisionomia
é a mesma. Estou vendo a luz branca ali de sabedoria. Não é de cabelo
velho, cabelo pintado. É nuvem branca. É de sabedoria. E vão falar aqui
também já já aqui nesta tribuna. E vou ficar aqui aguardando para eu ver se
aprendo a me dirigir aos nossos telespectadores, ao povo maranhense.
Mas estou orgulhoso de estar hoje, aqui, fazendo este registro, tratando de
um assunto que é de fundamental importância, que é defender o nosso
Maranhão, o nosso povo. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós e que derrame copiosamente suas
bênçãos sobre nossos sonhos, sobre as nossas esperanças, sobre o mandato
de cada um de nós aqui presentes. Senhor Presidente, minha Primeira
Secretária querida, minha Segunda Secretária querida também, eu vim há
pouco de uma reunião bem aqui no Jardins para dar continuidade à CPI
que foi instalada da CYRELA, aqui em São Luís. Essa CPI foi feita no
afogadilho, considerando que o prazo estipulado pelo Regimento era até
30 de dezembro, quando terminava a legislatura, daí para frente ela não
teria mais condição de prosseguir, excluído se criássemos outro. Convidei
o Senhor Secretário da SEMTUR para estar comigo, o Senhor Leonardo,
que prontamente atendeu, veio conosco, convidei o Senhor Coronel França
e Tenente Alan para estar conosco do Corpo de Bombeiros que vieram e
fiz um convite também a Dra. Lítia Cavalcanti. Ali nos reunimos no meu
gabinete e decidimos que hoje faríamos uma vistoria aos Jardins aqui
presente. Na verdade, o que acontecia bem aqui no Jardins poderia ser um
Brumadinho encubado, considerando de que todo planejamento de
distribuição de gás não foi feito de acordo com o plano de trabalho. De
pronto, Ministério Público acionou a CYRELA, e a CYRELA começou a
fazer os devidos reparos. Mas cometeu um erro crasso, um erro de não
deixar que os usuários pudessem participar desta vistoria, em acordo com
a SEMTUR, em acordo do Ministério Público, em acordo com o Corpo de
Bombeiros e a própria CYRELA, os moradores tiveram oportunidade de
vistoriar conosco. A Prefeitura, por meio da SEMTUR, já ia emitir o
“habite-se”. Pedi que suspendesse o “habite-se” e que fizesse uma
averiguação mais apurada, mais criteriosa e com a presença dos próprios
moradores, ainda faltam pequenos reparos a serem feitos, mas ficou
acordado de que assim fariam esse reparo. A minha obrigação parlamentar
me colocava de estar aqui presente, mas ficaram lá ainda os técnicos da
SEMTUR, os técnicos da CYRELA e os técnicos do condomínio para
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poder fazer um levantamento mais apurado. Alguns problemas estavam
feitos a olhos nu. Tinha problema da natureza de que determinados
apartamentos, para CYRELA 09 e para eles 96, não podiam botar película
de vidro, porque se colocasse gás poderia explodir. E eu perguntei: e como
é que um morador pode ir para um apartamento e não poder usar o seu
gás? A CYRELA se comprometeu em fazer esse reparo, colocar uma
válvula de escape para que não possa acontecer problemas mais sérios em
relação a isso. A questão da quadra que também serve como cobertura do
subsolo, onde fica a garagem apresentou fissuras que precisam ser reparadas.
De uma coisa, gente, eu tenho certeza, que é preciso a legislação municipal
de urbanismo mudar o mais urgente possível, porque a forma que está
operando, às vezes, não venha atender os pressupostos básicos de uma
construção civil aqui no Maranhão. E evidentemente que os técnicos,
amparados na legislação caduca, vencida, que já não tem mais a modernidade
que o mundo de hoje vem a exigir, precisam ser feitas. E urge esses
procedimentos, sob pena de termos um Parque Vitória onde a água, a
central de tratamento de água está às margens ou dentro de um próprio rio,
prejudicando todo o cenário que está acontecendo agora: muros derrubados,
águas potáveis sendo contaminadas e não tem acessibilidade em relação a
isso. Esse defeito histórico da legislação do município tem que, em qualquer
momento com a participação de todos, ser feita urgentemente. Mas o
maior equívoco que teve foi o descumprimento da Cyrela em não cumprir
o plano de trabalho dado pelo Corpo de Bombeiros em relação à distribuição
de gás. E quando uma pessoa foi perfurar, Deputado Edivaldo Holanda,
preste bem atenção, Deputado Edivaldo Holanda, quando perfurou saiu o
gás e aí poderia levar inclusive a Assembleia aqui, com todos nós
parlamentares e assumir todos os suplentes em um tempo breve em relação
isso. Mas estive lá e com o nosso pedido, meu e do Deputado Wellington
do Curso, a CYRELA, o Ministério Público, a Secretaria de Urbanismo
permitiu que os moradores acompanhassem agora as vistorias, só então
darão o “Habite-se”. Quero parabenizar a todos pela prudência, mas ficar
aqui o meu reclamo, o meu apelo de que tem que ser mudada a legislação
dessa situação de liberação do uso e ocupação de solo e do “Habite-se”
daqui de São Luís, sob pena de passarmos novos constrangimentos como
esse que estamos vivendo. Fica aqui o meu apelo e a certeza de que os
moradores voltarão em tempo breve com a garantia de vida, com seu
Habite-se dado dentro dos ditames legais que a lei, a ordem e os regimentos
assim determinam.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, como já são 10h33, V. Ex.ª fala no Tempo dos
Partidos e Blocos em seguida. Requerimento 042/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, eu gostaria que V.Ex.ª transferisse a votação desse nosso
requerimento para a próxima semana para que haja um consenso sobre
esse assunto, uma vez que não houve oportunidade de uma conversa com
as lideranças.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O requerimento fica transferido para a próxima sessão, na próxima
semana, a pedido do autor, Deputado Arnaldo Melo, para próxima semana.
Requerimento n.º 048/19, de autoria do Deputado César Pires (lê) Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento n.º 040/
19, de autoria do Deputado Márcio Honaiser (lê). Como vota a Deputada
Andreia Rezende? Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido.
Requerimento n.º 047, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
Como vota a Deputada Andreia Rezende? Como vota a Deputada Cleide
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Coutinho? Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quinta feira, 21 de fevereiro: Requerimento n.º 049/19, de autoria da
Deputada Helena Duailibe; Requerimento n.º 050/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; Requerimento n.º 051 e 053/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; Requerimento n.º 052/19, de autoria do
Deputado Rigo Teles.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado
Wellington do Curso pela liderança do PSDB, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado. Louvemos ao Deus e pai do nosso Senhor
Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova
vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio
de uma esperança viva. (1 Pedro 1:3). Senhor Presidente, hoje,
acompanhando o Ministério Público e a Promotoria de Meio Ambiente,
ou melhor, Promotoria do Consumidor e também o Deputado César Pires
e técnicos da Prefeitura, nós fomos ao Jardins, Condomínio Provence. O
Deputado César Pires estava presente, tão bem representando a Assembleia
Legislativa juntamente com o Deputado Wellington. Enaltecemos as nossas
responsabilidades, que não é intromissão nem intervenção do Poder
Legislativo em um condomínio fechado, um condomínio residencial, mas
as nossas responsabilidades enquanto parlamentares. E recebemos muitas
denúncias não só no gabinete, na ouvidoria da Assembleia. Estivemos
representando o Presidente Othelino, representando os demais deputados
nessa reunião. Recebemos muitas denúncias e todas as vezes que eu
participei das reuniões da CPI da CYRELLA, todos os deputados foram
muito atenciosos às minhas falas, às minhas perguntas. Porque eu sempre
ative o meu posicionamento a algo que é grave, a algo que precisa ser
melhor fiscalizado, ter uma legislação mais rígida, principalmente a atenção
do Poder Público e dos órgãos de fiscalização e controle. Deputado
Wellington, quais os seus questionamentos com relação à CPI da CYRELA?
As liberações de licenças ambientais por parte da Prefeitura de São Luís e
por parte do Governo do Estado. A liberação de licenças ambientais, a
liberação de Habite-se, por exemplo, no Residencial Vitória, mesmo tendo
uma antropização, mesmo tendo uma área que já alegavam que estava
degradada pelo homem, mas jamais poderia ser liberado para construção,
jamais, jogando resto de construção e esgoto diretamente no Rio Paciência.
Aquele problema no Rio Paciência é perfeitamente compreensível. E
principalmente da grande quantidade de liberação de licenças ambientais,
tanto do Governo do Estado como Prefeitura de São Luís. E eu ative todo
meu trabalho na CPI nesse sentido. Acatei o relatório final da CPI, mas não
posso ficar calado diante do que eu observei. Já existe uma intenção, uma
vontade, Deputado César Pires, de reabrir uma CPI, de forma mais ampla,
e não só com a CYRELA, mas também com a FRANERE e com várias
outras empresas no Estado do Maranhão, outras construtoras. E eu trago
na manhã de hoje uma grave denúncia, uma grave denúncia que precisa ser
esclarecida pelo Ministério Público, pelo Judiciário e principalmente pelos
órgãos envolvidos, Prefeitura de São Luís e Governo do Estado,
principalmente Prefeitura de São Luís. Foi assinado um termo de
compromisso entre a CYRELA e a Prefeitura de São Luís e os
compromitentes em contrapartida compensaria a concessão dos respectivos
alvarás de construção, de terraplanagem, licenças ambientais e habite-se
relativos aos empreendimentos identificados na cláusula 8ª deste
instrumento em conformidade com os projetos apresentados aos órgãos
competentes. Senhoras e senhores, isso é grave, gravíssimo. Todo o
empreendimento do Jardins para sua construção, liberação de licenças
ambientais, liberação para construção e liberação de habite-se teria a
contrapartida da CYRELA para a Prefeitura de São Luís, para obras e
melhoria de acesso à avenida Luís Eduardo Magalhães, Avenida Projetada,
um viaduto de acesso à Avenida Luís Eduardo. Onde está este viaduto de
acesso? Em contrapartida, a CYRELA disponibilizou, entregou como

20

QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2019

contrapartida R$ 7 milhões à Prefeitura de São Luís. Aí fica a pergunta, fica
o questionamento: onde foram parar esses R$ 7 milhões que a CYRELA
deu para a Prefeitura de São Luís? A CYRELA, realmente, entregou, deu o
dinheiro? E se deu o dinheiro por que não foi feita a contrapartida que era
a melhoria e a construção de um viaduto na Luís Eduardo Magalhães?
Então é uma denúncia gravíssima, nós temos aqui os documentos que já
tramitam inclusive na Promotoria de Meio Ambiente. Vamos fazer a
provocação à Prefeitura de São Luís. Estivemos participando inclusive de
uma audiência já no Ministério Público e o Secretário de Obras estava
sendo ouvido pelo Ministério Público, era uma audiência aberta à sociedade
e durante essa audiência documentos públicos, tomamos conhecimento
dessa contrapartida e queremos saber onde foram parar os sete milhões
que a Cyrela deu para a Prefeitura de São Luís? Se a Prefeitura de São Luís
recebeu, onde foram parar esses sete milhões de reais? Por que as obras
não foram executadas? Então esses detalhes, essas denúncias que ora
formalizamos hoje na tribuna da Assembleia, que vamos encaminhar e
solicitar parecer da Prefeitura e do Ministério Público, temos muito mais
outras informações e é por isso que precisamos averiguar, investigar essas
liberações de licenças ambientais, liberações de licenças para a construção
e “Habite-se”. Hoje já está totalmente habitado. Como que concederam
licença ambientais, licença para construção e “Habite-se”, se havia uma
contrapartida de sete milhões de reais? A CYRELA disse que já pagou para
a Prefeitura esses sete milhões de reais. Onde foram parar em que não
houve a contrapartida que está no termo de compromisso? Não era para
ser destinado para outro fim e sim para a melhoria, execução de obras,
inclusive de um viaduto na Luís Eduardo Magalhães para beneficiar o
empreendimento próximo de uma aglomeração residencial, de uma avenida
de grande fluxo, que é a Avenida Jerônimo Albuquerque, e nada foi feito.
Com a palavra, a Prefeitura de São Luís.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Adriano. V. Ex.ª vai utilizar
ou indicar alguém para o tempo do Bloco de Oposição?
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Declino, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Solidariedade, PP? Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio? Deputado Marco Aurélio, por
15 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, volto a esta tribuna para
destacar uma impressão muito importante que tive ontem, em Brasília, em
visita ao Senado Federal, acompanhando de perto a atuação de dois
Senadores do Maranhão, Senador Weverton e a Senadora Eliziane. Eles
que foram eleitos em outubro passado com uma onda muito forte que
puxou todo o Brasil, mas eles foram eleitos, sobretudo reafirmando a
política e não pela negação da política. Uma aliança forte com o Governador
Flávio Dino em um projeto que consolidou todo um campo político em
todas as Casas Legislativas. Fosse aqui na Assembleia Legislativa, fosse na
Câmara dos Deputados, a bancada do Maranhão, onde cerca de 2/3 foram
de deputados ligados a esse campo e também agora 2/3 das vagas do
Senado relativas ao estado do Maranhão são também ligadas ao campo
político capitaneado pelo Governador Flávio Dino. E fiquei muito feliz
em acompanhar de perto para poder testemunhar a liderança que ambos
assumem no Senado porque, às vezes, se elege alguém que de repente não
tem uma representatividade. Existem diferenças de dois tipos de atuações,
uma delas é de repetente a pessoa que agrega força política, mas só para ela
mesma, é uma pessoa que por estar numa determinada representatividade
agrega força política, mas que só utiliza para fortalecer a si mesma. Outras
são alguém que está posicionado em determinada representatividade e sua
força política utiliza como forma de garantir uma melhoria para a sua
população. São inegáveis as lideranças que os Senadores Weverton e Eliziane
têm hoje no Senado. Isso é inegável. Não só porque lideram suas bancadas,
mas pela força que exercem os seus mandatos. Dá gosto de ver o Senador
Weverton, ex-deputado federal, fazendo a frente em nível de Brasil num
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debate que hoje é pauta do dia e que será pauta dos próximos meses, como
é o caso da Reforma da Previdência. A lucidez, a clareza e a definição de
lado. Dá gosto de ver essa atuação.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Deputado
Marco Aurélio, me permita um aparte?
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Logo em seguida, permito sim, Deputado Adelmo.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Em seguida,
Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Ok, Deputado Rafael. E essa atuação é marcada como identidade muito
clara do lado que o senador está. Não diferente, a Senadora Eliziane.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Me inscrevo
também, Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Ok, Deputado Antônio. Não diferente, a Senadora Eliziane que exerce
uma liderança muito forte e que faz ali defesas de interesses do povo do
Maranhão, mas que consegue ecoar para todo Brasil, sobretudo na defesa
dos interesses das mulheres. São dois mandatos que de fato servem nos
dois sentidos, no sentido de servir e no sentido de prestar, de valer a pena,
de a gente se orgulhar em menos de dois meses que estão nos exercícios
desses mandatos. Todos aqui conhecem muito bem a grandeza daquela
casa de leis, da Câmara Alta. Aí você vê duas pessoas do povo, filhos de
trabalhadores, duas pessoas que talvez tivessem sido como improváveis
ou até impossíveis de estarem ali, mas estão e representam com dignidade
o povo do Maranhão. Aí a importância que a gente tem na alternância do
poder, em perceber a mudança e o quanto tem sido importante para o
nosso e Estado. Passo a palavra ao Deputado Adelmo, em seguida, o
Deputado Rafael e, em seguida, o Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Nobre colega
Deputado Marco Aurélio, primeiro agradecer pela sua companhia no dia
de ontem em Brasília. Foi um dia de muito aprendizado. Afinal de contas
V. Exa., como professor, me ajudou bastante nas andanças por Brasília. E
dizer que, de fato, é muito bom a gente ver essa política nova, de fato,
reinando tanto aqui na Assembleia como também no Senado Federal. Tive
a oportunidade de ver o pronunciamento do nosso Senador Ewerton. Um
pronunciamento forte, firme, que sabe e que busca um lado, que é o lado
daqueles que mais precisam. E que busca, a todo momento mostrar, para
a população do Maranhão e do Brasil que ele é, de fato, um senador que
veio da base, da raiz, e que sabe as necessidades e as ânsias do povo do
Maranhão. Fiquei muito feliz com a fala dele, com a receptividade dele
para conosco. Tanto dele como da Senadora Eliziane, que nos atendeu
muito bem. Fiquei muito feliz de poder ver a bancada do Maranhão ontem
toda reunida junto conosco lá, debatendo a MP 871. Quinze deputados
federais estavam conosco. Todos se pronunciaram a favor da nossa causa.
E, logo depois, houve uma reunião com alguns colegas que aqui estavam no
Ministério do Desenvolvimento, se eu não me engano, sobre as questões
das barragens, acompanhados também pelo Senador e pela Senadora e
pelos Deputados Federais da nossa bancada. Mostrando que estamos
todos nós imbuídos, o parlamento do nosso Estado está imbuído no mesmo
propósito. Respeitando-se as ideologias partidárias, mas em busca de um
objetivo comum, que é o papel verdadeiro de um parlamentar. Por isso eu
parabenizo a sua fala. E também gostaria que V. Exa. incorporasse meus
parabéns a nossos senadores, a nossa bancada de deputados federais, em
especial, ao Deputado Márcio Jerry, que chamou para a reunião, e ao
Deputado Ildo Rocha, que fez a coordenação dos trabalhos e prontamente
atendeu a nossa solicitação.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito obrigado, Deputado Adelmo.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado Marco
Aurélio, me permite um aparte?
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Concedo o aparte ao Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) Deputado Marco Aurélio, primeiro, parabenizar V. Exa. pela luta em defesa
da educação pública gratuita de qualidade e acessível aos estudantes do
Maranhão. Essa ida sua a Brasília com certeza fortalece a rede acadêmica
da Região Tocantina com curso de pós-graduação, mestrado e doutorado.
E dizer que eu nunca tive dúvida de quanto o Senador Weverton e a
Senadora Eliziane seriam importantes para o Maranhão. O Weverton eu
conheço há quase vinte anos, na militância ainda da juventude do PDT,
onde iniciamos a vida pública, a vida política com o movimento estudantil,
ainda há vinte anos, dentro da juventude do partido. E ele tem surpreendido
a cada dia que passa, quando reeleito deputado federal, quando liderou a
Bancada do PDT na Câmara. E agora é líder do PDT no Senado Federal.
Mas, sobretudo, pela sua capacidade de articular com os municípios. E
tenho certeza absoluta que essa capacidade de articulação, de envolvimento
com os prefeitos do Maranhão, com a classe política do Maranhão, no
sentido de ajudar o desenvolvimento do nosso estado, com certeza, ali é
uma porta aberta para o Estado do Maranhão o gabinete do Senador
Everton. E fico muito feliz que V. Exa. tenha o procurado. E de pronto ele,
inclusive, encampou e ajudou nessa sua luta. E não só nessa luta que V.
Exa. tem travado com relação à educação pública e à bonificação, mas
outras conquistas também para a Região Tocantina, assim como o Senador,
salvo engano, é de Imperatriz, então o seu umbigo está lá. E ele obviamente
olha com um carinho especial também para a região, como o Estado todo.
Então, eu fico muito feliz dessa boa surpresa, essa boa notícia que V. Exa.
traz, porque V.Exa. teve oportunidade de presenciar in loco. Eu ainda não
tive a oportunidade, de ver como atuação dele já acumulada à experiência
de deputado federal, de líder de um partido, de um Bloco de Oposição, que
foi na legislatura passada. Agora, inclusive ajudando dentro do Senado
Federal o nosso Estado. Então, parabenizo V.Exa. tanto pela luta como
por este reconhecimento importante da classe política do nosso Estado.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Rafael. Eu faço questão de mencionar algo que
pode até ser irrelevante, mas que acaba destacando essa questão que
geralmente a pessoa tem como o parlamentar como alguém que não tem
uma rotina intensa. Às vezes, as pessoas se iludem dessa maneira. Ontem,
eu e o Deputado Adelmo saímos de lá do Senado às 19h30, o Senador
Weverton ainda não tinha almoçado, estava quase caindo de fome e nós
saímos para jantar e ele saiu para outra reunião no Ministério. Parece ser
simples isso, mas é um testemunho interessante de alguém que tem uma
rotina puxada e de alguém que é requisitado para os grandes debates
nacionais. Não é tratando de miudezas, de varejo, é tratando de temas
relevantes para o Estado. É a sua voz sendo ouvida e sendo requisitada a
todo tempo nos principais debates do País. E isto é muito importante
sabermos que temos senadores da nossa Bancada com influência em nível
de País e que essas influências não viram algo para se fortalecerem
pessoalmente, mas que utilizam para fortalecer o nosso povo. Deputado
Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) Obrigado pelo aparte, Deputado Professor Marco Aurélio. Vossa Excelência
traz nomes aqui importantes na política do Maranhão. Em relação ao
Senador Weverton Rocha, apesar de ser jovem, é um político experiente.
Já com determinado trânsito em Brasília. É um conhecimento em Brasília.
É um político que vem de base, mas que essa sua experiência tem colocado
à disposição do povo do Brasil, em especial ao povo do Maranhão. É
extremamente integrado à classe política. Isso é de grande importância, a
meu ver. É municipalista. Ele tem defendido aí os municípios, a classe
política. Tem uma grande relação com a classe política. E tudo isso faz com
que ele tenha mais responsabilidade, mais compromisso com a sociedade
e com o povo do Maranhão. Eu tenho absoluta certeza de que todos nós
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que depositamos as nossas esperanças, os nossos anseios no nome do
Weverton, no nome da Eliziane não seremos decepcionados. Muito pelo
contrário, demonstra ali em Brasília um grande trânsito, desde a época do
início, quando era jovem, que espinho quando tem de furar já traz a ponta.
E ele realmente vai crescer ainda muito mais na política do Brasil e na
política do Maranhão. Quero parabenizá-lo. E dizer que o Maranhão
precisa de jovens competentes como ele e que coloquem já, embora seja
jovem, mas já tem uma grande experiência. E essa experiência pode ser
trabalhada em favor do Maranhão. Muito obrigado
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado. Eu finalizo dizendo que, além de toda essa impressão,
é lógico que nós temos que reconhecer a sintonia de grupo dos Senadores.
Neste contexto, o reconhecimento da liderança do Governador Flávio
Dino. Há quem acredite na divisão desse grupo, agora ou mais tarde, mas
eu acho que vão ficar só olhando. Só esperando. Porque, na verdade, esse
grupo vai continuar unido. E vai fazer muito pelo Estado do Maranhão. E
tenho certeza que essas experiências que estão sendo acumuladas nessas
trajetórias de vida, que chegaram até aqui, tem agora a oportunidade de
mostrar o trabalho ainda mais forte, não só para o estado do Maranhão,
mas para todo o país. Faço questão então, Presidente, de manifestar aqui
o meu total respeito às lideranças, que hoje tem o Senador Weverton e a
Senadora Eliziane Gama. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Duarte Júnior, por dez minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, bom dia a todos e todas. Venho à tribuna
nesta manhã para destacar um fato que ocorreu na tarde de ontem quando
um cidadão, uma pessoa, um homem abandonou animais na praça conhecida
em nossa cidade, conhecida como Praça dos Gatos. Ao tempo que me
entristece essa situação, me alegra ao ver que aqui dentro desta Casa já
existem parlamentares que tratam sobre o direito dos animais, que é um
direito constitucionalizado previsto no artigo 225, da Constituição Federal
de 88, já tratam essas matérias e que precisam ainda mais da nossa atenção.
O Deputado Roberto Costa, em 2014, foi responsável por uma legislação,
a Lei n.º 10.169, que teve uma redação, a sua redação alterada pela Lei n.º
10.412. Essa lei, Deputado Roberto, foi de extrema importância para
garantir a maior visibilidade, maior respeito ao direito dos animais.
Analisando essa legislação e recebendo contribuição de ONGs, de
protetores, de defesa dos animais, nós percebemos que se fazia necessária
a alteração dessa legislação, a atualização dessa lei, aumentando a sanção,
aumentando a multa. E por essa razão, Senhor Presidente, que durante
essa semana passada protocolei um projeto de lei alterando a referida
legislação, atualizando a referida legislação em dois pontos: atribuindo
uma multa maior àqueles que maltratam os animais, àqueles que
desrespeitam esse direito garantido pela Constituição, como já citei. E,
também, prevendo que essas multas, essas sanções sejam destinadas a
fundos de proteção de defesa dos animais. Porque não basta multar, não
basta sancionar, não basta elevar o valor da sanção se não pegarmos esses
recursos e transformarmos em políticas públicas de proteção e defesa dos
animais. Eu queria aqui neste momento também destacar outro projeto de
lei, que protocolei na semana passada, e esse projeto de lei visa coibir a
prática dos maus-tratos, coibir o abandono com instalação de câmeras.
Porque ontem só foi possível identificar o autor desse abandono pelo fato
de existir câmeras naquele local, na praça hoje conhecida como Praça dos
Gatos, que é um dos locais da nossa cidade onde há, infelizmente, o
abandono desses animais. O outro projeto de lei visa instalar câmeras
dentro de Pet Shops para que os tutores possam identificar como está
sendo tratado aquele animal no momento que é deixado ali para receber um
tratamento, para que ele possa ser cuidado. Infelizmente, Deputado Arnaldo,
nós testemunhamos casos em que animais são maltratados inclusive dentro
de pet shops. Em 2014, quando atuava como advogado, antes de assumir
a presidência do Procon, recebi casos no meu escritório de pessoas que
estavam maltratando animais, funcionários de pet shops estavam
maltratando animais dentro desses estabelecimentos e só foi possível
identificar graças à instalação de câmeras, tornando possível identificar os
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autores e fazer com que sejam punidos com todo o rigor da lei. Será
possível também eximir a responsabilidade daqueles que estão sendo
responsabilizados de forma indevida, além de que será possível aos pet
shops estabelecer um tratamento diferenciado, demonstrando uma melhoria
na qualidade desse serviço. Senhor Presidente, esse aqui é o meu registro e
eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Deputado César Pires
porque, nesta manhã, foi possível notar, com a leitura do Diário da
Assembleia, um requerimento justo, o Requerimento nº 048/2019, pelo
qual se pleiteia a realização de uma sessão solene, no dia 28 de março de
2019, em comemoração aos 37 anos do Conselho Regional de Medicina
Veterinária e dos 50 anos de regulamentação da profissão do médico
veterinário. Por isso fica aqui o meu registro.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Duarte, depois eu gostaria de um aparte.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Depois Vinicius
Louro também.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Fica aqui o
meu registro de aprovação desse requerimento de congratulação. Deputado
Roberto Costa.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Duarte, eu fico muito feliz com sua participação em relação a
rediscutirmos essa questão do Código de Defesa de Proteção Animal, o
qual foi feito e elaborado por nós, na legislatura passada, com a participação
das ONGs, das entidades de proteção em São Luís. Então fico feliz
exatamente porque Vossa Excelência tem, dentro da sua atuação, a área
também de proteção animal e tem tido uma participação importante. Eu
acho que esse código, como eu disse inicialmente, inclusive, para todos
eles, era um embrião para que a gente pudesse tratar a proteção animal
como uma política pública efetiva no estado Maranhão. Eu quero dizer a
Vossa Excelência que eu fico feliz com a sua participação e atuação, então
que a gente possa realmente, com a sua presença também agora, avançar
nessa luta porque realmente é uma situação hoje que tem atingido a todos
no nosso estado, no Brasil, mas é uma luta que fica muito reforçada com a
sua presença. Eu fico feliz de ver a sua atuação também nessa área e sei que
Vossa Excelência dará uma contribuição muito importante para que a gente
possa chegar, digamos assim, ao código ideal para atender toda essa demanda
da sociedade que existe hoje em relação à proteção animal.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Agradeço e
mais uma vez parabenizo o Deputado Roberto Costa pela iniciativa, pelo
pioneirismo nessa área, também ratificando a importância, Deputado
Vinícius Louro, de nos unirmos nessa causa porque não é uma causa de um
ou outro deputado, é um problema da sociedade, é um problema social. A
necessidade de efetivarmos políticas públicas no controle de zoonoses é
um problema social, garantir os direitos fundamentais funcionais é um
problema social, por isso que é importante que nos unamos em torno
dessa causa.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Duarte, primeiramente, quero lhe parabenizar pelo seu
pronunciamento, pela iniciativa. Essa questão dos maus tratos dos animais
é muito vasta. Nós tivemos aqui no passado um problema com os gatinhos
que houve lá no Bacanga. Nós temos um problema muito sério e crônico
também quando se tratando dos maus tratos dos animais, que é a questão
dos muares, dos animais, dos jumentos nas rodovias, nas MAs. Realmente
nós temos que procurar meios efetivos para que a gente possa tirar esses
animais das rodovias, principalmente das MAs. Porque nós sabemos que
é além do abandono desses animais. Por isso que eu falo que o tema é
muito vasto. Ele vai bem além da propositura de V. Ex.ª. Mas nós temos
que procurar a efetividade. E no passado nós procuramos os ativistas, os
defensores dos animais, para que a gente pudesse até ajudar de forma
financeira através das emendas, a montar uma estrutura de fiscalização.
Porque esses animais nas rodovias também vêm causando muitos acidentes.
Nós podemos ver hoje, se fizer um levantamento nos hospitais das cidades,
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muitos são através de acidentes de motos causados por animais soltos nas
rodovias. Então é mais um tema que nós temos que colocar dentro do seu
projeto de lei. Porque é muito importante a gente defender esses animais
também, como também nós colocamos a defesa dos animais bovinos no
esporte de vaquejada. Eu sou também um defensor. Quero aqui me unir a
essa causa de V. Ex.ª, porque nós sabemos que temos que tratar esses
animais. Porque, no meio da sociedade, as únicas pessoas que podem
realmente resguardar o direito deles somos nós aqui, criando essas leis e
defendendo os animais de forma digna. Então quero aqui me unir a V. Ex.ª
e parabenizar. Vamos estender mais essa sua proposição para que a gente
possa chegar em todo o Estado do Maranhão. Principalmente eu estou
preocupado além desses animais da questão dos pet shops. Como V. Exa.
colocou, é muito importante. Mas também que a gente possa buscar a
defesa dos animais nos interiores, principalmente esses maiores que é o
caso de jumentos, equinos e bovinos que são soltos nas MAs do nosso
Estado. Obrigado, Deputado Duarte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Fico muito
feliz, Deputado Vinicius Louro, pela sua participação, pelas suas palavras,
pela unidade. E penso também na possibilidade de nós criarmos aqui na
Assembleia, se não me falha a memória, acredito que não exista uma Frente
Parlamentar nesse sentido. Se existe, que eu possa também fazer parte.
Caso não exista eu vou propor a criação desta Frente Parlamentar para que
a gente possa de fato efetivar essas políticas públicas de defesa dos animais,
de controle de zoonose. Infelizmente falta recurso. Mas não pode faltar da
nossa parte boa vontade para a efetivação dessas ações, que já estão sendo
iniciadas e já estão sendo realizadas. Eu estive, Deputado Edivaldo, na
semana passada, com o Secretário de Saúde do município, Lula Filho. E
nós conseguimos organizar de forma orquestrada uma ação para colocar
fim naquela “praça dos gatos”. A Prefeitura vai repassar o recurso para a
castração de cem animais e ficarei responsável com o apoio da iniciativa
privada para poder castrar mais cem animais. Ou seja, a tendência é a cada
mês castrarmos duzentos animais. E esse número pode ir aumentado. E
quanto mais animais forem castrados da forma correta, em parceria também
com a UEMA, o Hospital Médico Veterinário da UEMA, nós vamos
conseguir colocar fim nesse ciclo de reprodução inadequada que acaba
atingindo a saúde pública. Acaba atingindo a política pública de controle de
zoonoses. Muito obrigado a todos e todas. Feliz com a recepção de vocês
com o tema. Conto com o apoio de vocês para que a gente possa garantir
esse direito constitucional aqui também na nossa cidade, no nosso estado.
Muito obrigado!
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Democrático. Oito
minutos. Deputado Vinícius Louro, alguém inscrito?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputada
Cleide, Deputado Wendell Lages, por oito minutos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wendell Lages, por oito minutos,
com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Amigos que nos assistem pela TV Assembleia, que nos acompanham pelo
rádio, povo do Maranhão. Eu venho a esta tribuna para também estender
este assunto, que é a defesa dos animais. Quando fiz uma Indicação
solicitando, encaminhando ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança
Pública, irmão, Dr. Jefferson Portela, na medida de solicitar uma criação da
Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais. A criação de um portal. Um
portal eletrônico que visa receber essas denúncias. Acompanhar essas
investigações para garantir realmente a defesa desses animais. Para combater
os maus-tratos, tráfico, abatedores ilegais. Enfim, uma ferramenta de baixo
custo que pode estar à disposição da população para que possa ser usada
realmente de forma eficiente. Uma ferramenta, um portal de criação que já
existe em outros estados, como o estado de São Paulo, estado de Minas
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Gerais, da Bahia. E algo simples. Algo que possa ser criado para facilitar. E
para dar à população esse direito de poder denunciar, de poder ajudar
nessas investigações. De combater esses criadores clandestinos, maustratos e etc. Então é um órgão, uma ferramenta on-line, é uma ferramenta
simples que poderia otimizar e ajudar bastante a população. Dar essa
defesa, garantir esse direito aos animais. E também, sem dúvida, pensar no
meio ambiente. Por ser uma ferramenta de baixo custo e uma ferramenta
que pode estar ao alcance da população, de forma eficiente, já que nós
temos a tecnologia. Nós temos a internet que está à disposição da gente.
Está à nossa disposição para que a gente possa usá-la da melhor forma
possível. E garantir esse benefício a toda população. Então fica aqui minha
indicação também tratando desse tema. É muito importante.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado
Wendell, eu quero parabenizar V. Exa. E dizer que eu recebi o Conselho de
Veterinária, do qual eu também já fui presidente, vice-presidente, presidente
da Sociedade Maranhense de Medicina Veterinária. E a Presidente me
disse que determinadas ONGs, que fazem castrações de animais, fazem
sem assepsia, sem entendimento de qualidade anestésica, sem estarem
preparados, porque só quem pode exercitar isso é médico veterinário e
tem lei específica em relação a isso. E me alegava também que determinados
Estados têm delegacia de proteção do animal já operando de ordem forte.
Portanto, tanto a sua quanto a do Deputado Duarte, eu acho que estão
extremamente pertinentes para esse tipo de situação de a gente laborar em
relação a isso. Nasce dúvidas em relação a mim na operacionalização,
porque quase todas essas ações requerem custo, o que cria vício de iniciativa
por parte de nós parlamentares quando criamos em relação a essa situação.
E sou feliz, se V. Ex.ª chegar lá ao Hospital Veterinário, Deputada Cleide
Coutinho, de grandes e pequenos V. Ex.ª vai ver o nome de uma pessoa lá
‘Reitor César Pires’, que criou esses hospitais e que hoje é a maior referência
que tem no Maranhão e uma das melhores do Nordeste, aquele hospital
que minhas mãos Deus me deu o direito de criar. Então comungo com o
pensamento seu e do Deputado Duarte em relação a isso e desejando a V.
Exas. êxito nessa caminhada, que é realmente algo extremamente necessário.
No início de minha vida pública e por vim da carreira acadêmica tentei
muito, mas esbarrou em determinadas situações de vícios de iniciativa.
Vamos encontrar pontos de equilíbrio, fazer um processo de consultoria
bem-feito com a ajuda da Mesa, com ajuda da consultoria para tirarmos
todas essas possibilidades de arranhões para que possa prosperar em
relação a isso. O Hospital Veterinário, hoje, não vive às expensas do
Estado, ele vive às expensas do que ele apura, aí aspei-o apurar, com ações
que são feitas lá. O Arnodson é um doutor, foi meu amigo, iniciamos a vida
juntos na cavalaria, quando criamos a cavalaria, eu e ele, o canil, eu e ele e
lá tratávamos esses animais já com muito carinho na cavalaria, o canil e
hoje ele toma conta com muito zelo. Continue na sua luta que é uma luta
que abriga e 14% da sociedade gosta de animais.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Perfeito,
Deputado, eu fico feliz de ouvir.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
quando puder, um aparte também.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Ao final. Eu
fico feliz de ouvir o Deputado César Pires quando ele fala que em legislaturas
passadas houve já medidas a serem tomadas para esse assunto. Então já
houve essas preocupações. Como também o próprio Deputado Roberto
Costa mencionou, que já houve elaborações de códigos de conduta e etc,
etc. Então isso é um trabalho que já foi iniciado e nós de forma unida
precisamos estar cada vez mais empenhados nesse tema. E quando o
Deputado César Pires mencionou a questão de iniciar nesses projetos com
vícios, devido a custos, é nisso que também estamos pensando já que
como gestor, não só criador e defensor dos animais também, mas gestor de
negócios pensamos também nesses pontos. E é por isso que imaginamos
que um portal eletrônico pudesse amenizar esses vícios de criação que sem
dúvida um dos que mais preocupa é a elaboração desses custos para
colocar esses projetos, implementar e executá-los. Então o portal eletrônico
é uma ferramenta que está à disposição da população, pode ser usado para
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grandes benefícios e tem de fato um custo muito pequeno para ser executado
e colocar esse benefício a toda população. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Wendell Lages, meus parabéns pelo pronunciamento. Esse tema,
agora há pouco também levantado pelo Deputado Duarte, por V. Ex.ª, o
Deputado aqui experiente desta Casa César Pires, que agora no seu aparte
falou da Clínica Veterinária da UEMA, onde eu quero aqui parabenizar a
iniciativa do nobre colega e dizer que nós precisamos também nos juntar
para fazer investimentos dentro da clínica. Nós que criamos o cavalo
quarto de milha, o cavalo que pratica o esporte da vaquejada no estado do
Maranhão, todos os problemas voltados aos equinos, principalmente no
caso cirúrgico, nós temos que mandar para outros estados, como Piauí e
Ceará, e é muito importante que nós nos juntemos até para colocar nossos
recursos como emenda parlamentar para trazer esses investimentos às
clinicas, principalmente na UEMA, que, além de tratar os equinos no
estado do Maranhão e os muares, nós vamos também capacitar os jovens
ali na área de medicina veterinária para que eles possam realmente, dentro
da faculdade, exercer um estágio, uma prática para que saia para o campo
de trabalho de forma competitiva. Na questão da delegacia também é
muito importante, pois é um tema que nós temos que elevar no estado do
Maranhão. Agora há pouco eu comentei a questão dos jumentos nas MAs
porque realmente essa situação está tirando vidas, matando muita gente.
Hoje, se nós formos aos hospitais, vamos ver que a maioria dos hospitais
no interior está com pessoas acidentadas de moto e muitos desses acidentes
foram causados por animais soltos nas pistas principalmente à noite.
Então, eu me junto a V.Ex.ª para também, juntos e irmanados, aprovarmos
esse seu projeto de lei que é muito importante para em uma era digital
trazermos essas informações também digitais.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Obrigado pela
contribuição, deputado. Por fim, Senhora Presidente, eu só queria deixar
registrado que, na última sexta-feira, nós tivemos uma agenda junto com o
Governo do Estado em Itapecuru-Mirim. Na oportunidade, nós pudemos
participar de várias inaugurações de obras do Governo do Estado junto
com o Deputado Adelmo Soares.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – V.Ex.ª me permite
um aparte?
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Permito.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado
Vinicius Louro, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
Vida no Trânsito e trato constantemente com a Polícia Rodoviária Federal.
O que acontece em relação aos jumentos é que a PRF, segundo os
depoimentos em audiências públicas que nós patrocinamos, eles têm toda
uma estrutura: carros, viaturas, motoristas, guardas, mas o problema é que
eles não têm onde colocar esses animais e as prefeituras não cedem nem
uma ambiência física que permita eles estarem lá, porque tem que manter
com alimentos. Fizemos uma reunião com a Famem e temos um arsenal de
fotografias e vídeos em relação a isso, e não pudemos levar a termo isso,
Deputado Wendell, por conta de não ter onde colocar. Se eles levam esses
animais, eles morrem de fome e a Polícia vai responder por maus-tratos.
Não tem orçamento nesse sentido de poder comprar e nem adiantamento
para comprar comida. E as prefeituras, que deveriam se unir no local para
poder fazer, não fazem. É como eles diziam: nós corríamos, tangíamos o
animal e ele passava por debaixo de uma cerca e a gente consertava a cerca
e no outro dia ele pulava a cerca. Eu acho que é uma medida que deve ser
feita em nível federal, considerando que ele só tem atuação nas BRs. Como
os deputados daqui gostam muito de falar de BR, tomara que a gente
consiga alguma emenda com os nobres deputados federais para alguma
coisa. É um impeditivo forte, eu encontrei resistência, ainda sou presidente
dessa Frente, em relação a isso. Mas são iniciativas boas suas. Isso não tira
brilho, não tira nada, pelo contrário. Eu estou apenas ilustrando, recheando,
para que o senhor possa ter um conhecimento mais aprofundado de uma
história que já me trouxe até aqui em relação a essa luta, pela qual eu quero
associar-me ao seu pronunciamento.
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O SENHOR DEPUTADO WENDEL LAGES – Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) –
Deputado Wendel, só um aparte sobre a questão da defesa dos animais.
Fico muito feliz com toda essa discussão na mesma linha, no mesmo
sentido que aqui está sendo tratada. Interessantíssima a sua ideia, a sua
iniciativa de modernizar a Delegacia de Proteção em Defesa dos Animais.
É esse o caminho, mesmo porque não basta ter multas altas, aumentar a
pena se a gente não cria um mecanismo de aplicabilidade nessa sanção. A
sensação de impunidade é que faz com que o infrator descumpra a lei.
Então é importante termos, assim como V. Exa. destaca, uma delegacia em
que possa efetivar essas ações. Na semana passada, eu estive com o
delegado e então Secretário de Segurança Gerson Portela, na Unidade do
Viva Cidadão lá da Beira Mar, onde vai ser inaugurada nas próximas
semanas, nos próximos meses, um ponto de atendimento da Delegacia de
Proteção e Defesa dos Animais. Hoje funciona a Secretaria de Meio Ambiente.
Funcionando no Viva da Beira Mar vai ser ainda mais acessível, mais
próximo do cidadão, mais moderno e dentro da linha do que V. Exa. está
propondo. Fizemos isso mais ou menos um ano e meio atrás com a Delegacia
de Proteção e Defesa do Consumidor e deu certo. Então fica aqui meu
registro parabenizando a sua iniciativa. E aproveito a oportunidade e ver
aqui vários deputados caminhando na linha da defesa dos animais e lanço
a proposta de que nós possamos analisar parte das nossas Emendas para
que políticas públicas nessa linha sejam efetivadas. Como foi falado aqui
pelo Deputado César Pires, de fato, falta recurso na grande maioria dos
municípios do Maranhão, desse país para poder ter um abrigo estadual
para cães e gatos. E não tem exatamente por isso. Não tem se quer como
pagar uma ração quanto mais pagar uma medicação, uma vacina. Então fica
aqui o registro para que nós possamos nos unir, unir as nossas emendas,
parte delas, e destinar para que nós possamos ter um abrigo estadual para
cães e gatos, para que nós possamos ter um serviço de atendimento móvel
de urgência veterinária, para que nós possamos cuidar dos nossos animais
e garantir esse direito que está previsto pela Constituição. Muito obrigado
pelo aparte.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Obrigado pela
sua contribuição, Deputado. Então a gente pode dessa forma unir e pegar
os serviços que já existem e adaptar e acrescentar aos meios eletrônicos.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO– Deputado Wendell,
ainda dá tempo aqui?
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Onde? Fica à
vontade.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Obrigado.
Parabenizar a iniciativa. E eu acredito que todas as iniciativas de baixo
custo têm um papel importante. Até porque elas caminham com uma coisa
que é muito interessante, que é a questão das redes sociais. A gente está
num processo até de humanização, na verdade, que é o entendimento que
os animais não apenas os pets, que a gente às vezes faz um pouquinho de
confusão sobre a questão o que é animal de estimação e defesa dos animais
como uma coisa mais abrangente. O Deputado Vinícius Louro puxou essa
importante situação aí, principalmente dos jumentos abandonados nas
estradas. E isso aí, na verdade, é uma ameaça à vida humana também.
Enquanto coexistência na Terra, nós temos que ter um olhar interessante aí
por conta desse equilíbrio com os animais. Nós não estamos aqui sozinhos.
Na verdade, a gente ocupa um espaço e, por vezes, essas omissões são
recompensadas por perdas de vida humanas. A gente já esteve situações,
por exemplo, de acidentes em aeroportos com urubus ali. Então toda essa
questão de preservação ambiental e desequilíbrios também ambientais,
eles inevitavelmente terminam em perdas de vidas humanas. A gente tem
que ter essa noção, noção crítica. Eu sei que não é fácil. A gente por vezes
falar em qualquer ação que aumente em custos para preservação de direitos
dos animais. Quando muitas vezes, a gente está tendo um Estado que
vidas humanas ainda não são preservadas. A gente ainda tem direitos
básicos não reconhecidos. A gente tem renda mínima não alcançada. Aí 40,
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50% da população do Maranhão, nós temos muitos indicadores humanos
ainda para perseguir. E por vezes a gente tem dificuldade de mostrar isso
aí para população aplicar o recurso em defesa animal, mas tem que ficar
claro que é necessário. Nós estamos aqui em sintonia com vidas animais
também. A gente precisa ter uma adequação, um controle sobre elas para
que por vezes também a gente não seja vítima de situações desfavoráveis.
Então assim. mais do que apenas a gente criar leis aí ao léu, regramentos, a
gente tem que garantir a eficácia disso. E eficácia, a gente garante com
sensibilização. É muito louvável, quando eu vejo aí bandeiras levantadas
como o deputado Duarte, deputado Roberto Costa, o trabalho do deputado
César Pires, o seu trabalho nessa questão da causa animal. E é isso. Eu acho
que mais pessoas têm que entrar nesse sentido. Nesse cenário para discutir
a causa e sensibilizar que a gente vai ter uma sociedade realmente mais
consciente dessa importância. E quando a gente tem uma sociedade
conscientizada, sensibilizada para as pautas mais diversas que a gente vem
tendo hoje em dia, a gente, na verdade, vem debatendo direito de uma
forma global. Isso é importantíssimo. Eu acho que parte dessa Assembleia
aqui a iniciativa para muitas dessas coisas. Esta Casa realmente tem que
ser o motor dessa busca de direitos. Direitos para humanos. Direitos para
animais. Direitos para uma coexistência mais harmoniosa dentro do Estado
do Maranhão. E por que não dizer na Terra? Então, são estas as palavras
e meu registro. Fico feliz mesmo de ver que isso aqui está sendo debatido.
E é importante lembrar sempre: Defesa animal não é apenas defesa de pet.
A gente tem que realmente olhar para causa animal como um todo,
principalmente na questão do equilíbrio do ser humano com outras formas
de vida na Terra. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO WENDEL LAGES – Muito obrigado
pela sua contribuição, Deputado Yglésio.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wendel, gostaria que V. Ex.ª
concluísse.
O SENHOR DEPUTADO WENDEL LAGES – Senhores
Deputados, eu só queria em rápidas palavras registrar que, na última sextafeira, nós estivemos em Itapecuru-Mirim numa agenda muito incrível e
bonita com o Governador do Estado. O Deputado Adelmo Soares fez
parte. O Secretário Marcelo Tavares também de grandes inaugurações que
foram feitas na nossa cidade como a Casa de Farinha que foi inaugurada.
Escola Digna que foi inaugurada também no nosso município de ItapecuruMirim. Reforma do Farol do Saber. Uma estrutura completa das obras que
a gente realmente fiscaliza. A gente reconhece as obras. A gente entra nas
escolas depois dessas reformas, depois desses trabalhos todos. E vê a
estrutura com que essas escolas e esses Faróis do Saber são entregues à
população com modernização, com toda a estrutura e capacitação para
que esses alunos possam aprender, de fato e de verdade. Então, ItapecuruMirim, na última sexta-feira, teve várias obras entregues pelo Governo do
Estado nesse sentido.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wendel, se V. Ex.ª quiser usar os
5 minutos pela Liderança.
O SENHOR DEPUTADO WENDEL LAGES – Não, já finalizei.
Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputada
Cleide Coutinho, Deputado Vinícius Louro pela Liderança.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz a esta tribuna é novamente
o tema das MAs, no estado do Maranhão. Eu quero aqui agradecer ao
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Governador Flávio Dino, agradecer ao Secretário de Infraestrutura Clayton
Noleto, agradecer ao nosso Senador Weverton Rocha por proporcionar
dias melhores, qualidade de vida à região do Médio Mearim. Agora mesmo
foi concluído o recapeamento, Deputado Hélio Soares, do povoado
Independência, no município de Peritoró e segue o tapa-buraco até o
município de Pedreiras. Então acredito que hoje ou amanhã já se encerra o
tapa-buraco de Independência a Pedreiras. Foi uma reivindicação nossa,
do Deputado Vinícius Louro. E, posteriormente, irá para a estrada que liga,
que é a estrada João do Vale, que liga Pedreiras a Joselândia. Foi uma luta
do Vereador Adonias Quineiro, do ex-Deputado e Prefeito Raimundo Louro,
da Priscilla Louro, que vendo a precariedade dessa rodovia vem reivindicar
e o nosso Governador atendeu. Porque nós sabemos que nesse período
chuvoso há de acontecer essas erosões, a buraqueira aumentar, mas sabemos
que temos um governo responsável que está lá para também quando
acontecer essas demandas ruins nessas rodovias, o Governo vai fazer a
conserva, a manutenção e isso é o que tem sido feito e a gente cobrado
bastante na região do Médio Mearim, Deputado Arnaldo Melo. V. Ex.ª
que foi votado agora no município de São Luís Gonzaga pelo Prefeito Dr.
Júnior, nós estamos lutando muito também para a construção dessa MA,
que é a 247, que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. O Governador
já assinou a ordem de serviço, mas estamos esperando aí as chuvas passarem
para ele começar a construção dessa rodovia tão sonhada que vai unir ali as
duas princesas do Mearim, tanto Pedreiras, Trizidela do Vale, como a
cidade de Bacabal. Então o que eu quero trazer aqui para a população de
Pedreiras que está nos escutando, nos olhando, que fiquem tranquilos,
porque já tivemos a certeza de essas obras serem concluídas, no tocante
que já está concluindo a Cariri, que é o povoado de Igarapé Grande a
Esperantinópolis, está concluindo Independência a Pedreiras e irá agora,
até sábado, para a estrada que liga Pedreiras a Joselândia. E isso é importante,
ter o Deputado da cidade, ter o Deputado presente que está aqui alinhado
com o governo e levando as obras para nossa região. Eu vejo aqui muitos
colegas Deputados que foram votados na região do Médio Mearim e é
importante também que eles se unam a essas causas, porque o povo está
cobrando, o povo quer ver o trabalho desses Deputados. Não adianta sair
da base deles e vir para outras bases e chegar lá ter a inoperância, que foi lá,
Deputada Cleide Coutinho, em época de eleição para conquistar os votos
e depois ir embora. Nós vamos agora cobrar as emendas parlamentares
desses Deputados, porque é importante. A população não pode jogar e
responsabilizar somente o Deputado Vinícius Louro porque não consegue
fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós temos que cobrar esses deputados
também que foram votados, Deputado José Gentil, na região de Pedreiras,
na cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale. Muitos lá saíram com mais de 2
mil votos, mil e poucos votos. Que eles possam colocar recursos. Aqui às
vezes eu vejo, Deputada Cleide Coutinho, deputados até com medo, eu
acho que com vergonha, de dizer quanto um deputado estadual tem de
emenda parlamentar por ano. E eu não acho que isso seja uma vergonha.
Acho que às vezes eles ficam preocupados de serem cobrados pelas bases,
pelas outras bases que são votados. E um deputado tem quatro milhões
por ano de emenda parlamentar para ele destinar para educação, para ele
destinar para a saúde, para infraestrutura, para cultura, para o esporte,
para o lazer. E isso o deputado tem que fazer. Agora, a eleição passou e o
momento da população cobrar é agora que começou o mandato, os
deputados têm quatro anos. E eu cobro e vou estar cobrando os recursos
porque eu vou estar colocando os nossos recursos na Região do Médio
Mearim, mas vou cobrar também os deputados que façam da mesma
forma, Deputado Yglésio, que foram lá nas bases, pegaram votos do povo
e agora têm que trabalhar por ele. Porque nós estamos trabalhando muito,
só para concluir, Senhora Presidente, estão surtindo efeitos nossas
reivindicações. Está lá. O povo usufruindo das obras, Pastor Cavalcante,
como as MAs que estão sendo reformadas aí pelo Governo do Estado,
uma reivindicação nossa. E a gente tem que agradecer ao Governador
Flávio Dino, nunca teve um Governador que tanto trabalhou pela região
do Médio Mearim como o Governador Flávio Dino. É Restaurante Popular,
o Mais Asfalto em todas as cidades da regional de Pedreiras. É o Corpo de
Bombeiros de Trizidela do Vale, as Escolas Dignas nas cidades. E a gente
tem que agradecer, não é fácil trabalhar num momento de crise, de dificuldades
em se tratando das estradas, no momento do período chuvoso. E isso o
Governador tem feito muito. E eu tenho que agradecer e tranquilizar a
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população de Pedreiras que agora, até sábado, as máquinas irão para a
estrada que liga Pedreiras a Joselândia. E dizer, Deputado Hélio Soares,
que os Deputados fizeram a Indicação de ponte no Maribondo. A ponte
existe. O que tem que ser feito lá é a conserva para tirar a erosão que ali está
tomando de conta da estrada.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Uma Questão de
Ordem, Senhor Presidente. V. Exa. está falando pela liderança?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - É, Deputado,
eu até que gostaria, mas...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Então,
infelizmente, não tem aparte.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Não tem
aparte...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Tudo bem.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Mas eu já estou
até concluindo, Senhor Presidente.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - O seu tempo já esgotou, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Muito obrigado,
Presidente, eu até agradeço pela benevolência...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Benevolência
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Muito bem,
muito obrigado, Deputado. E dizer que a Senhora, V. Exa., está muito
bonita nesta Presidência, ouviu?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Olhe o decoro,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Que lhe conserve
muito. Então, muito obrigado, Senhora Presidente, minhas palavras aqui
hoje nesta Tribuna é só para tranquilizar a população de Pedreiras, de
Joselândia, do Médio Mearim. E dizer que aqui na Assembleia tem um
verdadeiro e legítimo representante daquela região, que estou presente, e
atuando, diuturnamente, em prol da melhor qualidade de vida ao nosso
povo.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Não há oradores inscritos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Nona Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de fevereiro de
dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Rezende, Antônio Pereira,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema,
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Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Márcio Honairser,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio
Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio e Rildo Amaral. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados (as): Doutora Thaiza Hortegal,
Fernando Pessoa, Rigo Teles, Adriano, Wellington do Curso e Vinícius
Louro. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando o Recurso do
Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa, que indeferiu o
Requerimento nº 039/2019, ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jeferson Portela, solicitando informações referente à quantidade
de viaturas adquiridas ou alugadas pelo Governo do Estado, nos anos de
2015 a 2019. O recurso foi encaminhado à votação pelo autor do
requerimento, o Deputado Wellington do Curso, que o fez no sentido da
aprovação do mesmo. O Deputado Rafael Leitoa, líder do Governo, orientou
a bancada a manter a decisão da Mesa, que foi referendada pelo Plenário
contra os votos dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do
Curso. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 045/2019, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, encaminhando mensagem
de congratulações ao Presidente do Sindicato dos Radialistas do Maranhão,
Senhor José dos Santos Freitas, pelo “Dia Mundial do Rádio”, comemorado
em 13 de fevereiro. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 043/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 12 de
fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 047/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso
e 048/2019, de autoria do Deputado César Pires. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, ouviu-se o Deputado Fernando Pessoa, falando pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade e o Deputado Vinícius Louro pela Liderança do
Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de
fevereiro de 2019.

Ata da Sétima Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de fevereiro de
dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington do
Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé
Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Rezende, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo
Holanda, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Márcio Honairser, Othelino
Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Roberto Costa. O Presidente declarou
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aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 046/19, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga restaurantes, bares, lanchonetes,
barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pelo Governo a
usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou reciclável
individual e hermeticamente embalados com material semelhante; 047/19,
de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que declara a Escola Bíblica
Dominical como Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão; 048/19, de
autoria do Deputado César Pires, que acrescenta o § 3° ao Art.3° da Lei nº
6. 915, de 11 de abril de 1997, alterada pela Lei n° 10.206 de 24 de
fevereiro de 2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado,
de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público e 049/19, de autoria da Deputada Ana do Gás, que altera
dispositivos da Lei nº 10.969/2018, de 14 de dezembro de 2018, que
institui o dia maranhense de combate à violência de gênero contra a mulher;
Moção nº 003/19, de autoria do Wellington do Curso, de aplausos,
manifestando extensa admiração pelos iniciativa dos estudantes de direito
Brenda de Abreu Sá e Victor Hugo Souza Moraes que desenvolveram um
aplicativo para classificar locais com risco de assédio às mulheres, intitulado
“SafeGirl” (Garota Segura), em parceria com o estudante amapaense de
Ciência da Computação Mateus Bezerra da Silva; Requerimentos nºs:
036/19, do Deputado Felipe dos Pneus, a Comissão de Obras e Serviços
Públicos, solicitando inspeção em todos as barragens construídas no Estado
do Maranhão, inician-do pelas do Rio Flores, na cidade de Joselândia, bem
como da barragem do Rio Pericumã, localizada no Município de Pinheiro;
038/19, do Deputado Doutor Yglésio, à Prefeitura Municipal de São Luís,
solicitando informações sobre as condições de funcionamento, higiene,
manutenção e conservação da Feira da Cidade Operária, bem como da
estrutura do local; 039/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário
de Estado de Segurança Pública , Senhor Jefferson Portela, solicitando
informações referentes à quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas, e
seus respectivos valores, pelo Governo do Estado do Maranhão nos anos
de 2015 a 2019; Indicações n°s: 119 a 131/19, todas do Deputado Vinícius
Louro, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
e ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a concessão
de 05km de asfalto, através do programa “Mais Asfalto”, para os
Municípios de Tuntum, Barra do Corda, Lima Campos, Timbiras, São
Mateus, Carolina, Peritoró, Joselândia, Santo Antônio dos Lopes, , Grajaú,
Morros, Arari, Viana; 132 e 133/19, ambas da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal, ao Diretor da Superintendência Regional do DNIT no Estado do
Maranhão, Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, ao Governador do
Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando-lhes a
recuperação da BR 222 no trecho entre a Cidade de Chapadinha e Vargem
Grande que encontra-se intrafegável, colocando em risco a vida e a segurança
dos condutores; 134/19, ainda da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
solicitando a visita de uma equipe técnica à comporta do Rio Pericumã, em
Pinheiro, para verificar a real situação da população Pinheirense e Região
por conta das fortes chuvas e da falta de manutenção pelo Governo Federal;
135/19, também da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura solicitando serviços
de manutenção da Ponte José Sarney localizada Município de Santa Helena,
bem como a pavimentação asfáltica; 136/19, de mesma autoria, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
solicitando a recuperação da MA 014 no trecho entre a Cidade de Matinha
e Pinheiro; 137/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito Municipal
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de
Obras de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a recuperação e
pavimentação da Avenida 1, por trás do Rio Anil Shopping, que interliga
as Avenidas Jerônimo de Albuquerque e Joaquim Mochel, bem como da
Estrada do Itapiracó; 138/19, também do Deputado Doutor Yglésio, ao
Prefeito Municipal de São José de Ribamar, Senhor Luís Fernando Silva e
ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e
Urbanismo, Senhor Glauber Miranda Garrêto, solicitando a recuperação
da pavimentação e sinalização em todo o trecho da Avenida 1, no Bairro
Alto Turu, neste município; 139/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio,
ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
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solicitando a recuperação total da pavimentação e sinalização da MA-119,
que interliga os municípios de Lago da Pedra a Paulo Ramos; 140/19, do
Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Trânsito e Transportes do
Município de São Luís, Francisco Canindé Barros, solicitando a colocação
de sinais de trânsito entre os cruzamentos da Avenida Monção e Rua
Professor Ivo Anselmo Honh, no Jardim Renascença; 141/19, do referido
Deputado, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais
com o objetivo de receber denúncias sobre crimes cometidos contra animais
domésticos ou silvestres; 142/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Educação, Senhor
Felipe Camarão e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando
que aprecie a possibilidade de apresentar proposta de Projeto de Lei na
forma do que dispõe o Anteprojeto, no sentido de dispor sobre a instalação
de escolas públicas militares nos municípios do Estado do Maranhão com
mais de 50 mil habitantes; 143/19, do Deputado Doutor Leonardo Sá, ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando a
conclusão do Centro de Hemodiálise do Município de Pinheiro; 144/19,
do Deputado Márcio Honairser, ao Governador do Estado, e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, solicitando a reforma do mercado (COBAL),
localizado no bairro do Bequimão no Município de São Luís; 145 e 147 /
19, ambas do Deputado Adelmo Soares, ao Governador do Estado,
solicitando a implantação Centro de Atenção à Saúde Bucal, conhecida
projeto Sorrir, no Município de Caxias, bem como a implantação do Projeto
Travessia e de um Restaurante Popular, conhecida como equipamentos
públicos de alimentação e nutrição balanceada no Município de Caxias;
146;19, de mesma autoria, também ao Governador do Estado, solicitando
a implantação do Projeto Travessia no Município de Codó; 148/19, do
Deputado Glalbert Cutrim, ao Governador do Estado do Maranhão e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a recuperação da Ponte
do Marimbondo localizada na MA-381, que liga o Município de Pedreiras
a Joselândia; 149/19, do Deputado Rigo Teles, ao Superintendente Estadual
dos Correios, Senhor Ricardo Melo Sousa Barroso, solicitando a reabertura
da Agência dos Correios no Município de Arame; 150/19, do referido
Deputado, ao Superintendente da Caixa Econômica Federal no Maranhão,
Senhor Antônio Nairton, a reabertura da Casa Lotérica no Município de
Arame e 151/19, também do Deputado Rigo Teles, ao Gerente Regional do
Bradesco, Senhor Gustavo Araújo, solicitando a reabertura da Agência do
Bradesco no Município de Arame. Não havendo mais matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou à publicação a matéria lida pelo Primeira
Secretário, deferiu as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra
aos Deputados (as): Rigo Teles, Professor Marco Aurélio, Felipe dos
Pneus, Ana do Gás, Wellington do Curso e Adriano. O Deputado Professor
Marco Aurélio relatou sua visita realizada a cidade de Imperatriz ao lado
do Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para
garantir uma série de investimentos na região, sob a determinação do
Governador Flávio Dino. O Deputado Felipe dos Pneus agradeceu ao
povo maranhense por sua vitória nas urnas, discorreu sobre sua trajetória
de vida e sua fé em Deus e relatou a entrega de mais de mil cestas básicas
na região de Santas Inês e do Vale do Pindaré como forma de compartilhar
sua alegria pelo êxito nas eleições. Em seguida, ouviu-se a Deputada Ana
do Gás ocupou a tribuna para falar das obras de infraestrutura realizadas
pelo Governo do Estado oriundas de requerimentos de sua autoria. O
Deputado Wellington do Curso falou sobre a visita de uma comissão dos
agentes comunitários de saúde que reclamava da falta de apoio por parte
do Governo do Estado e pediu providências no sentido de que o Governo
pague o que deve aos servidores do Estado. Por fim, o Deputado Adriano
também relatou as demandas apresentadas pelos agentes de saúde, entre
as quais o pagamento do adicional de dez por cento, que foi condicionado
à instalação de prontuário eletrônico nas prefeituras. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, submetendo à apreciação do Plenário, que aprovou os
Requerimentos nºs: 031/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, encaminhando mensagens de congratulações ao Padre Edmar
Lessa, pela posse na Paróquia do Município de Lagoa Grande e 032/2019,
de mesma autoria, no mesmo sentido, ao Frei Bernardo, Frei Francisco e
Frei Nielson, por terem assumido a Paróquia da Glória e São Judas Tadeu,
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no Bairro da Alemanha, nesta cidade. Sujeitos a deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 033 e 035/2019, ambos de autoria
do Deputado César Pires, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais, Senhor Marcelo Coelho, à Diretora Presidente da
Agência Nacional de Águas, Senhora Cristiane Dias, bem como ao Diretor
da Alumar no Maranhão, Senhor Helder Teixeira, solicitando-lhes relatórios
detalhados e atualizados de todas as barragens destinadas ao acúmulo de
água, à destinação final ou temporária de rejeitos e acumulação de resíduos
industriais localizadas no Maranhão. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o
Deputado Wellington do Curso, falando pelo PSDB, denunciou as condições
dos hospitais públicos do Estado do Maranhão e a má administração dos
recursos para a saúde do Maranhão, com o fechamento de hospitais em
alguns municípios que, segundo ele, o extermínio silencioso do povo do
Maranhão. Pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
a Deputada Daniela Tema também falou sobre as reivindicações dos agentes
de saúde, esclarecendo que a partir de março os dez por cento adicionais
serão pagos pelo Estado, mas alerta que os municípios precisam fazer a
sua parte no sentido de cumprir o requisito do prontuário eletrônico. As
demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado. No
Expediente Final, o Deputado Wellington do Curso voltou à Tribuna para
dizer que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Saúde e pelo
Governador, quanto a denúncias de irregularidades cometidas na Secretária
de Saúde, já completam um ano, informando então, que já entrou com uma
representação no Ministério Público, na Procuradoria Geral do Estado
para que o Governo pague os dez por cento previstos em lei, também
retroativos. Em seguida, falou da falta de segurança no Estado do Maranhão,
enumerando inúmeros casos de violência sofrida, inclusive na área nobre
do Estado. 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, 14 de
fevereiro de 2019. Presidente, em exercício Deputada Detinha. Primeiro
Secretário, em exercício Deputado Felipe dos Pneus. Segundo Secretário,
em exercício Deputado Wellington do Curso.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Nº 287/2019, de 20 de fevereiro de 2019, nomeando MAGALY
THAYANE PEREIRA MUNIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.
Nº 288/2019, de 20 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
solicitação do Líder do Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista
(Deputado RILDO AMARAL) exonerando FLAUBERTH DE
OLIVEIRA AMARAL JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 001 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade
do Projeto de Lei nº 049/2018, Mensagem Governamental nº 019/2018, de
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a composição, a
organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual de
Saúde – CES/MA, e dá outras providências.”
Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada
uma Emenda Modificativa (Emenda nº 001/2018), de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que propõe nova redação ao art. 2º, do Projeto
de Lei em análise, sendo que o mesmo apresentou uma Emenda nº 002/
2018, corrigindo algumas impropriedades constantes na Emenda nº 001/
2018, anteriormente apresentada. Outrossim, o Senhor Deputado Rafael
Leitoa, apresentou uma Emenda, ao presente projeto de lei, que propõe
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nova redação ao inciso III, do art. 2º, para assegurar um representante do
Poder Legislativo Estadual na composição do CES/MA.
O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece os números de conselheiros
e composição do Conselho Estadual de Saúde e sua competência.
Salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘e’ da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração e leis que
disponham sobre: criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84, V:”
Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem se afastar do modelo federal ao qual sujeitam-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput) como no caso das normas de reserva
de iniciativa, in verbis:
“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal
entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa
das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da
separação e independência dos poderes: jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi ADI 637, rel. min.
Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.”
Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 43 absorveu as
linhas básicas do processo legislativo federal e estabeleceu as competências
privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legiferante
como no caso da criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual.
A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é um
preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio
da separação dos Poderes.
E a título de exemplo, vale aqui salientar o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, vejamos:
“Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da
administração pública é de iniciativa privativa do chefe do
Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Princípio da simetria.
Afronta também ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º
da CF). Reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivo de
lei, de iniciativa parlamentar, que restringe matérias a serem
publicadas no Diário Oficial do Estado por vício de natureza
formal e material. ADI 2.294, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
27-8-2014, P, DJE de 11-9-2014.” Original sem grifos.
A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III, da CE/89
(organização administrativa), e cumpre a reserva de iniciativa.
Ademais, a composição do Conselho está cumprindo o que
estabelece o § 4º, do art. 1º, da Lei Nacional nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, vejamos:
“Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com
as seguintes instâncias colegiadas:
...
§ 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.”
Também prevê a elaboração e aprovação do Regimento pelo CES
consoante preceitua §5º, do art. 1º, da Lei Nacional nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, in verbis:
“Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com
as seguintes instâncias colegiadas:
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....
§ 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão
sua organização e normas de funcionamento definidas em
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.”
No mais, o presente Projeto de Lei está apto a adentrar no
Ordenamento Jurídico.
Da análise das Emendas apresentadas, manifestamo-nos da seguinte
forma:
Emenda Modificativa nº 001/2018, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que propõe alterar o art. 2º, constante
no Projeto de Lei, sob análise, no que se refere à composição de
Representantes do Conselho Estadual de Saúde – CES/MA,
detalhando da seguinte forma: I) 14 (Quatorze) membros
oriundos de entidades e movimentos representativos de
usuários do Sistema Único de Saúde, de âmbito estadual,
assegurada a participação das seguintes representações:
a) entidades de pessoas com patologias; b) entidades de
pessoas com deficiências; c) entidades indígenas; d)
entidades de movimento organizado negro; e) entidades
de movimento organizado LGBT; f) entidades de
movimentos organizados de mulheres, em saúde; g)
entidades de aposentados e pensionistas; h) entidades
congregadas de sindicatos e centrais sindicais; i) entidades,
confederações e federações de trabalhadores urbanos; j)
entidades , confederações e federações de trabalhadores
rurais; k) entidades de defesa do consumidor; l)
organizações de moradores; m) entidades ambientalistas;
n) entidades religiosas. II) 7 (sete) membros oriundos de
entidades representativas dos trabalhadores da área de
saúde , de âmbito estadual , assegurada a participação das
seguintes representações: a) associações de trabalhadores
da área da saúde; b) confederações trabalhadores da área
da saúde; c) Conselho Regional de Medicina; d) Conselho
Regional de Enfermagem; e) Conselho Regional de
Odontologia; f) federações de trabalhadores da área da
saúde; g) sindicatos de trabalhadores da área da saúde. III)
7 ( sete) membros provenientes de representação do Poder
Executivo Estadual e Municipal e de entidades privadas
conveniadas ou sem finalidade lucrativa prestadoras de
serviços de relevância pública em saúde , assegurada a
participação das seguintes representações: a) comunidade
científica; b) hospitais universitários; c) hospitais campo
de estagio de pesquisa e desenvolvimento; d) entidades
patronais; e) entidades dos prestadores de serviço de saúde;
f) governo estadual; g) governo municipal. A Emenda altera
substancialmente o texto do projeto original, portanto,
desaconselhamos o acolhimento da mesma, visto que fere o
princípio constitucional da reserva de iniciativa do Poder
Executivo, fruto de disciplina expressa nos artigos 43, incisos
III e V, (organização administrativa e criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e
outros órgãos da administração pública estadual ) e 64, inciso
V (compete, privativamente ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da
Administração do Estado da forma da Lei), ambos da CE/89,
pois compromete-se a proposição de irreversível
inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa, com a
consequente afronta ao dogma da separação dos poderes, que
preside a harmonia e a independência do legislativo, executivo e
judiciário, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art.
6º, da CE/89, isto é, o legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos outros órgãos da soberania e o próprio
desempenho da função administrativa (exercendo de forma típica
pelo Executivo). Ademais, não se admitirão proposições
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evidentemente inconstitucionais, a teor do que dispõe o Art.129,
inciso VI, do Regimento Interno - EMENDA REJEITADA.
Emenda nº 002/2018, que dispõe sobre a composição, a
organização e as atribuições e o funcionamento do Conselho
Estadual de Saúde – CES/MA, alterando o art. 2º, do Projeto de
Lei em análise, está mais ou menos no mesmo sentido da Emenda
nº 001/2018, anteriormente analisada, assim sendo, somos pela
prejudicialidade – EMENDA PREJUDICADA.
Da análise da Emenda nº 003/2019, apresentada pelo Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que propõe nova redação ao inciso III,
do art. 2º, para assegurar um representante do Poder Legislativo
Estadual na composição do CES/MA, somos pela aprovação –
EMENDAAPROVADA.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 049/2018, com o acolhimento da Emenda nº 003/2019, assegurando
assim, um representante do Poder Legislativo Estadual na composição do
CES/MA.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 049/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de fevereiro de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Wendel Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 002/2019
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o
Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 288, de 18 de dezembro
de 2018, que Dispõe sobre a remissão de créditos tributários, constituídos
ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g”
do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, e sobre as
correspondentes reinstituições, na forma prevista na Lei Complementar
nº 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS nº 190, de 15 de
dezembro de 2017.
A Medida Provisória sob exame tem por objetivo remitir (perdoar)
créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais,
relativos ao ICMS, instituídos, pela legislação estadual publicada até 8 de
agosto de 2017, em desacordo com a alínea “g” do inciso XII do § 2º do art.
155 da Constituição Federal, conforme Portarias - GABIN nº 84/2018, nº
103/2018, nº 212/2018 e nº 418/2018, da Secretaria de Estado da Fazenda,
e Certificado de Registro e Depósito - SE/CONFAZ nº 17/2018, da
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária.
Com efeito, admite-se excepcionalmente no direito tributário a
remissão, que é o perdão do crédito tributário pela administração pública,
previamente autorizada por Lei.
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.
Cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, inclusive o
atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, adequação
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orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante estabelece o
art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.
Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os
Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos
na Magna Carta Federal, in verbis:
“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao prever,
no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos
para explorar diretamente, ou por concessão, os serviços locais
de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, a edição
de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em
dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros
partícipes da Federação que não a União, ou ainda, impor uma
proibição específica quanto à utilização pelos EstadosMembros 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 decisão da Suprema Corte Brasileira mencionada
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.”
1988, o qual se aplica aos Estados-Membros, em razão do
princípio da simetria. ADI 2.192, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008. Original sem
grifos
No presente caso cumpre a reserva de iniciativa e não
vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade material.
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
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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.
ADI 2150/DF (grifei)”
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.
A relevância da matéria decorre da necessidade de se dar
cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 160/2017 e no Convênio
ICMS nº 190/17, de 15 de dezembro de 2017, bem como de garantir a
segurança jurídica aos contribuintes que usufruíram ou continuam a usufruir
de incentivos e benefícios fiscais, concedidos sem a necessária cobertura
constitucional, situação criada pela guerra fiscal que envolve todas as
unidades da Federação. De outro giro, a urgência decorre do exíguo prazo
que o Poder Executivo dispõe para cumprimento de todas as etapas
previstas na legislação cujo termo final é a data de 28 de dezembro do
corrente ano, bem como de todo o lapso temporal dispendido para
cumprimento das demais etapas, dentre as quais se destaca as de identificar,
colecionar, avaliar, classificar, enquadrar, publicar e, posteriormente,
depositar, no Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
centenas de benefícios e incentivos fiscais a ser reinstituídos, bem como os
créditos tributários que serão remidos, como bem esclarece a Mensagem
Governamental, que encaminha a presente medida.
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.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentária.
Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória acarreta
renúncia de receita (art. 14, da LRF), no entanto, devemos ressaltar a
medida adotada não possui elementos suficientes para verificação da
adequação orçamentária e financeira. Todavia, encontra fundamento de
validade na Lei Complementar n° 160/2017, que dispõe sobre convênio
que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão
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dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções,
dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155,
da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos
e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, consequentemente o Convênio Confaz n° 190/2017.
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.
O conteúdo da Medida Provisória nº 288/2018, demonstra a
natureza relevante, ou seja a importância, da matéria legislada, uma vez
que a medida do governo possui por escopo a remissão dos créditos
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos
e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, relativos ao ICMS, instituídos,
por legislação estadual publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição
Federal, conforme Portarias - GABIN nº 84/2018, nº 103/2018, nº 212/
2018 e nº 418/2018, da Secretaria de Estado da Fazenda, e Certificado de
Registro e Depósito - SE/CONFAZ nº 17/2018, da Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Política Fazendária, na forma prevista na Lei
Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS nº
190, de 15 de dezembro de 2017.
Ademais, a medida funciona como garantia voltada à sociedade,
vez que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo
normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°), ou mesmo possua
força de Lei (Medida Provisória).
Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e incentivos
fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto no art. 155,
§2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do ICMS e
consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Senão vejamos:
Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados. [...]
Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua
vez, dispõe:
Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de Convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei:
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica:
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V – às
prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes
de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de
representantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de
benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos
Estados representados; a sua revogação total ou parcial
dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos
representantes presentes.
Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a
necessidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais,
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, no
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contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limita-se a
autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto federativo.
Com efeito, a Lei Complementar nº 160/2017,
consequentemente o Convênio Confaz n° 190/2017, flexibilizou o
procedimento e quórum de aprovação dos benefícios fiscais relativos ao
ICMS, com o objetivo de apaziguar a guerra fiscal entre os Estados,
possibilitando a convalidação dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente, sem autorização do Confaz, e, portanto,
considerados inconstitucionais.
Para tanto, a Lei Complementar n° 160/2017, passou a dispor
que o quórum para aprovação não deveria atender a unanimidade
prevista na Lei Complementar n° 24/1975, permitindo a aprovação
mediante 2/3 das unidades da federação, e desde que 1/3 de cada uma
das regiões concordassem com os termos do Convênio.
Entretanto, não podemos olvidar que a autorização no Confaz se
afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais relativos
ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso, lei específica
consoante o disposto no §6° do art. 150 da Carta Maior de 1988, com
redação dada pela Emenda Constitucional
nº 03/1993.
De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.
Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco em
arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança jurídica.
Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade,
vez que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro
veículo normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150,
§6°), ou que possua força de Lei (Medida Provisória).
Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Remissão (extinção)
que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, extinguindo
o crédito tributário.
Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento,
dispensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários
deverão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em
obediência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88
c/c art. 97). Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 288/2018, 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 288/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de fevereiro de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Duarte Júnior- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendel Lages
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 003 / 2019
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governador
do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a
Medida Provisória nº 289, de 19 de dezembro de 2018, que Prorroga o
mandato dos membros do Conselho Estadual de Saúde.
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.
Nos termos da presente Medida Provisória fica prorrogado, em
caráter excepcional, o mandato dos atuais membros do Conselho Estadual
de Saúde, por 6 (seis) meses ou até que Lei modifique os critérios de
composição, organização e atribuições previstos na legislação vigente,
prevalecendo o que ocorrer primeiro. Com efeito, cabe agora ser analisado
o aspecto constitucional, inclusive o atendimento dos pressupostos de
relevância e urgência, adequação orçamentária e financeira, e por último o
mérito, consoante estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/
2004.
Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os
Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos
na Magna Carta Federal, in verbis:
“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao prever,
no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos
para explorar diretamente, ou por concessão, os serviços locais
de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, a edição
de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em
dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros
partícipes da Federação que não a União, ou ainda, impor uma
proibição específica quanto à utilização pelos EstadosMembros de instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse
vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436).
No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso
Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão na
Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional
nº 38, de 2003:
Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
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a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas
Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas no §
1º, art. 62, da CF, vejamos:
“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC
nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto
no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”
De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa e
matéria orçamentária”.
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia 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 or-çamentária;
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 Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”
Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim como, não
está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da
CF/88.
Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
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condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua
prévia anuência (...)”.
Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa
objeto da Medida Provisória.
Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias
em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que os
requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença 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. ADI 2150/DF (grifei)”
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.
A relevância da propositura em apreço se dá em razão de o Poder
Executivo Estadual ter apresentado, à Assembleia Legislativa, Projeto de
Lei que estabelece novos regramentos para a composição, organização,
atribuições e funcionamento do Conselho Estadual de Saúde (Projeto de
Lei nº 019/2018, ora em tramitação). Outrossim, a urgência desta
propositura deriva da própria essencialidade dos serviços de saúde, bem
como da competência do Conselho Estadual de Saúde para deliberar, analisar
e controlar, em nível estadual, o Sistema Único de Saúde.
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, não consta
na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Medida
Provisória, inviabilizando assim a análise.
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Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e
oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a relevância
da matéria e o interesse público.
No que concerne ao mérito, o CES é órgão colegiado de caráter
deliberativo, normativo e informativo, composto por representantes do
governo, bem como por prestadores de serviços, profissionais de saúde e
usuários e que tem como objetivos básicos o estabelecimento,
acompanhamento, controle e avaliação da Política Estadual de Saúde e da
operacionalização do Sistema único de Saúde no Estado do Maranhão.
Não obstante, tendo em vista a existência de demandas de relevância a
serem apreciadas pelo Conselho Estadual de Saúde e o exaurimento do
prazo dos mandatos de grande parte de seus membros, a presente Medida
Provisória propõe a prorrogação do mandato dos atuais integrantes do
Conselho Estadual de Saúde, por seis meses ou até o advento de nova
legislação que discipline a matéria, como bem esclarece a Mensagem
Governamental, que encaminha a propositura. Assim sendo, constata-se
seu caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 289/2018, 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 289/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de fevereiro de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Wendel Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 004/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Ordinária nº 257/2018,
de autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa através da
Mensagem Governamental nº 092/2018, datada de 19 de dezembro de
2018, que Institui o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão, autoriza
a modificação do objeto social, quanto à Empresa Maranhense de
Administração Portuária – EMAP e dá outras providências.
Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído o
Complexo Industrial e Portuário do Maranhão que será composto de áreas
adjacentes ao Porto do Itaqui a portos organizados e de outras áreas
integrantes de distritos industriais, ficando o Poder Executivo autorizado
a modificar o objeto social da Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP, empresa pública criada pela Lei nº 7.225, de 31 de
agosto de 1998, para que este contemple, observada a legislação pertinente,
os critérios econômicos de viabilização dos investimentos, e a estratégia de
desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, e
especificamente: administrar, operar, explorar e desenvolver o Porto
Organizado do Itaqui, em São Luís - MA, o cais de São José de Ribamar,
em São José de Ribamar - MA, os Terminais de Ferry-Boat da Ponta da
Espera, em São Luís - MA, e do Cujupe, em Alcântaca - MA, o Porto
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Grande, em São Luís - MA e o Complexo Industrial e Portuário do
Maranhão; arrendar, alienar ou ceder imóveis e equipamentos de apoio,
observada a legislação pertinente, no que seja necessário para as atividades
do Complexo Industrial e Portuário do Maranhão; promover medidas de
coordenação e de assistência administrativa e técnica às empresas instituídas
no Complexo Industrial e Portuário do Maranhão.
A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe os artigos 43, inciso III
(organização administrativa) e 64, incisos II e V (dispor sobre a organização
e o funcionamento da administração do Estado, na forma da Lei), ambos da
Constituição Estadual.
O Poder Legislativo, como sabemos, exerce tipicamente a produção
de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações, como,
também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios e
contrapesos idealizado por Montesquieu. O cerne da fiscalização do Poder
Legislativo vem da ideia que os atos da administração pública devem ser
acompanhados pelo povo.
No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, como no presente caso.
A proposição de lei está legitimada e obedece aos ditames
constitucionais, além do inquestionável mérito da propositura.
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade formal
no Projeto de Lei em análise.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e
constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 257/2018 e, por
conseguinte pela sua aprovação.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 257/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de fevereiro de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Wendel Lages- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 005/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se de Projeto de Lei nº 256/2018, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem Governamental
nº 091/2018, datada de 19 de dezembro de 2018, que Institui procedimentos
para utilização de bens públicos em distritos industriais, com vistas à
instalação de empresas dos ramos industrial, agroindustrial, centros de
distribuição ou operadoras de serviços públicos ou privados e dá outras
providências.
Nos termos da propositura, em análise, os atos e contratos
administrativos de utilização privativa dos bens imóveis do Estado do
Maranhão, de forma gratuita ou onerosa, em distritos industriais, serão
celebrados por decisão do Governador do Estado, sendo que a competência
para editar, celebrar, revogar ou extinguir atos ou contratos poderá ser
delegada ao Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia - SEINC,
sendo vedada a subdelegação.
A medida ora proposta tem por objetivo conferir um avanço em
direção à concretude dos princípios da eficiência e celeridade na gestão
pública, aliado à necessidade de simplificação nos procedimentos de forma
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a permitir a criação da infraestrutura para a atração de investidores para o
nosso Estado, como bem esclarece a Mensagem Governamental.
A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe os artigos 43, inciso III
(organização administrativa) e 64, incisos II e V (dispor sobre a organização
e o funcionamento da administração do Estado, na forma da Lei), ambos da
Constituição Estadual.
Sendo assim, não vislumbramos no Projeto de Lei, em análise,
nenhum vício no tocante a matéria ou a forma, podendo assim adentrar o
ordenamento jurídico.
Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original,
sugerimos que seja aprovado na forma do substitutivo a este parecer.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei nº 256/
2018, na forma do substitutivo em anexo.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 256/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de fevereiro de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Wendel Lages- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 256 / 2018
Institui procedimentos para utilização de alienação
de bens públicos em distritos industriais, com vistas
à instalação de empresas dos ramos industrial,
agroindustrial, centros de distribuição ou operadoras
de serviços públicos ou privados e dá outras
providências.
Art. 1º Fica instituído que os atos e contratos administrativos de
utilização privativa dos bens imóveis do Estado do Maranhão, bem como
suas alienações, de forma gratuita ou onerosa em distritos industriais,
serão celebrados por decisão do Governador do Estado.
Parágrafo único. Nas situações descritas no caput deste artigo, a
competência para editar, celebrar, revogar ou extinguir atos ou contratos
poderá ser delegada ao Secretário de Estado de Indústria, Comércio e
Energia - SEINC, sendo vedada a subdelegação.
Art. 2º Os atos e contratos administrativos de utilização privativa
dos bens imóveis do Estado do Maranhão, de forma gratuita ou onerosa,
terão prazo determinado de 10 (dez), 20 (vinte) ou 30 (trinta) anos, à vista
de cada caso, cabendo prorrogações, se for de interesse da Administração
Pública Estadual, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. A destinação diversa da estabelecida no ato ou
contrato, o não uso da área no prazo estipulado ou o descumprimento de
qualquer cláusula por parte do beneficiário ensejará a resolução contratual
ou revogação do ato.
Art. 3º Os atos e contratos administrativos de alienações de bens
públicos dominicais do Estado do Maranhão localizados nos distritos
industriais e parques empresariais serão condicionados por cláusulas
resolutivas de implantação do empreendimento por determinado período,
cabendo prorrogações, se for de interesse da Administração Pública Estadual,
observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. A destinação diversa da estabelecida no ato ou
contrato, o não uso da área no prazo estipulado ou o descumprimento de
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qualquer cláusula por parte do beneficiário ensejará a resolução contratual
ou revogação do ato, com a consequente reversão do imóvel ao patrimônio
Estadual.
Art. 4º Em casos de desapropriação, após a declaração
expropriatória a fase executória, que envolve todas as medidas e atividades
necessárias à efetiva transferência da propriedade, será de responsabilidade
da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia-SEINC.
Parágrafo único- Em áreas estratégicas, com vistas à instalação de
empresas dos ramos industrial, agroindustrial, centros de distribuição ou
operadoras de serviços públicos ou privados, poderá ser delegada, por ato
da SEINC, a fase executória da desapropriação para delegatárias,
concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviços
públicos, caso em que tais entidades serão responsáveis pelas indenizações
cabíveis e demais ônus.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão
Presencial nº 051/2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo
de Adjudicação nº 044/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4434/
2018-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços com a
empresa NOVA GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, habilitada e vencedora do GRUPO ÚNICO com o valor total de R$
75.646,20 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte
centavos), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São
Luís–MA, 21 de fevereiro de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto
Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/
2018, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão
Eletrônico nº 008/2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 3983/2018-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com as empresas vencedoras do certame, a KAIROS
COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME para os Grupos
01 e 06, com valor de R$ 51.716,77 (cinquenta e um mil, setecentos e
dezesseis reais e setenta e sete centavos) e R$ 26.665,82 (vinte e seis mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos),
respectivamente; L AGUIAR RIBEIRO EIRELI - ME para os Grupos 02
e 04, com valor de R$ 29.086,86 (vinte e nove mil, oitenta e seis reais e
oitenta e seis centavos) e R$ 87.530,25 (oitenta e sete mil, quinhentos e
trinta, quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), respectivamente;
J E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME para os Grupos 03 e 07, com
valor de R$ 26.972,45 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e
quarenta e cinco centavos) e R$ 5.567,49 (cinco mil, quinhentos e quarenta
e nove reais), respectivamente; COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE
MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME para o Grupo 05, com
valor de R$ 13.832,00 (treze mil, oitocentos e trinta e dois reais); PHB
SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME para o Grupo 08,
com valor de R$ 28.664,44 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro
reais e quarenta e quatro reais), nos termos do Edital, seus anexos e das
Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento
das normas legais. São Luís–MA, 21 de fevereiro de 2019. Deputado
Othelino Nova Alves Neto Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5203/2018-AL A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por
meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do Pregão
Presencial nº 009/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de Aquisição de material
de consumo nas espécies “material de construções” que serão empregados
na manutenção, adequação e criação de novos ambientes no edifício sede
da Assembleia Legislativa do Maranhão e seus anexos de acordo com as
especificações do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 15:00 do dia 12 de março de 2019, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através do
endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
19 de fevereiro de 2019. GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES
Pregoeiro da ALEMA De acordo: André Luís Pinto Maia Presidente da
CPL
AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE
LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3710/2018-AL. AASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do Pregoeiro,
Arthur Baldez Silva, com fulcro no Pregão Eletrônico n° 010/2018- CPL/
ALEMA, com objeto “Aquisição de materiais permanentes para o Núcleo
de Áudio e Revisão de Taquigrafia”, torna público para conhecimento dos
interessados que adiará a sessão de licitação respectiva, anteriormente
marcada para às 09:30 horas do dia 28 de fevereiro de 2019, em virtude de
alteração do nome do objeto. São Luís, 19 de fevereiro de 2019. André
Luis Pinto Maia Presidente da CPL

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N.º 08/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a Empresa SIAT–
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇOES TÉCNICAS LTDA,
firmam entre si o Contrato de prestação de serviços. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva,
corretiva e operação dos equipamentos, com fornecimento de peças e
materiais, para o sistema de ar condicionado e refrigeração instalados nos
Edifícios da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. VALOR: O
valor global do Contrato é de R$ 897.697,92 (oitocentos e noventa e sete
mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). VIGÊNCIA:
12 (doze) meses, contados da sua assinatura. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa;
Unidade Orçamentária: 01101; Projeto Atividade: 4628–Atuação
Legislativa; Plano Interno: Manutenção; Natureza da Despesa: 3.3.90.39
– Outros serviços de terceiros - PJ; Sub-Item de despesas: 3.3.90.39.59 –
Reparos, Manutenção de ar condicionado e similares; Fonte de recursos:
0101000000 - Recursos do Tesouro - Exercício atual. NOTA DE
EMPENHO nº 2019NE000035, de 11/02/2019, no valor de R$ 59.808,16
(cinquenta e nove mil, oitocentos e oito reais e dezesseis centavos). BASE
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Processo
Administrativo n.º 5566/2017-ALEMA, que originou o Pregão Presencial
nº 002/2019-CPL/ALEMA. DATA DE ASSINATURA: 13 de fevereiro
de 2019. ASSINATURA: CONTRATANTE- Deputado Othelino Nova
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e Empresa SIAT–SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇOES
TÉCNICAS LTDA, CNPJ 07.370.988/0001-20 -CONTRATADA. São
Luís–MA, 21 de fevereiro de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO Procurador-Geral
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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