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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2019 – 4ª 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 13.03.2019
I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS –REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 089/2019)
1. PROJETO DE LEI Nº 074/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DO TEMA “COMBATE A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER” NO CURRÍCULO DO ENSINO
MÉDIO NAS REDES PÚBLICAS E PRIVADAS NO ESTADO DO
MARANHÃO. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES
TÉCNICAS.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
2. REQUERIMENTO Nº 057/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, SOLICITANDO APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 051/
2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O
PROGRAMA ESTADUAL “HABITAR NO CENTRO”.
3. REQUERIMENTO Nº 081/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO OS PROJETOS DE LEI NºS 08,27 E 39/2019, TODOS
DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
4. REQUERIMENTO Nº 085/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM À CÂMARA DOS DEPUTADOS NA PESSOA DO
PRESIDENTE, DEPUTADO RODRIGO MAIA, MANIFESTANDO
POSIÇÃO CONTRÁRIA DESTE PODER À APROVAÇÃO DO
PROJETO DE LEI Nº 832/2019, QUE EXTINGUE A EXIGÊNCIA DO
EXAME PARA A INSCRIÇÃO DE ADVOGADOS NA OAB.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR.
5. REQUERIMENTO Nº 090/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, PARA HOMENAGEAR A
COMPANHIA BARRICA DO MARANHÃO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
6. REQUERIMENTO Nº 091/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM
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DE
CONGRATULAÇÃO
AO
EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR TYRONE SILVA, PARABENIZANDO-O PELA
POSSE COMO CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
7. REQUERIMENTO Nº 092/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE
CONGRATULAÇÃO
AO
EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR CLEONES CUNHA, PARABENIZANDO-O
PELA POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
8. REQUERIMENTO Nº 098/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE APÓS OUVIDA A MESA,
SEJA SOLICITADA A AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES
(ANATEL),
INFORMAÇÕES
QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, DE FORMA DETALHADA,
DOS ÚLTIMOS 90(NOVENTA) DIAS, DO SINAL DAS
OPERADORAS DE TELEFONIA EM OPERAÇÃO NO
MARANHÃO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A PROTEÇÃO
DOS CONSUMIDORES.
9. REQUERIMENTO Nº 099/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMILIARES DO SOLDADO SAMUEL CAETANO DE
ALBUQUERQUE MARQUES, FALECIDO NO DIA 11 DE MARÇO
DE 2019, NA CIDADE DE MIRINZAL, EM CUMPRIMENTO DE
SUAS FUNÇÕES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 13/03/2019 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 110/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que cria o Cadastro Estadual de Informações para o combate
à Violência de Gênero e aos Crimes contra a Dignidade Sexual (CEI-VCDS).
2. PROJETO DE LEI Nº 111/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que estabelece a destinação de assentos prioritários para
mulheres em transporte coletivo, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 112/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre a reutilização de gêneros alimentícios e de
sobras de alimentos e adota outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 113/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que institui a Política Estadual de Formação e Capacitação
Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho e dá outras
providências.
5. PROJETO DE LEI N] 114/19, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão
a Jornada Estadual de Jogos Adaptados e Acessíveis para a Pessoa Idosa.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLTIVA Nº 013/19, de
autoria dos Senhores Deputado Edivaldo Holanda e Othelino Neto, que
concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Ex-Deputado Celso da Conceição Coutinho, Ex-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 098/2019, de autoria do Poder Executivo,
enviado através da Mensagem n° 009/2019, que institui o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem Tributária
do Estado do Maranhão – CIRA.
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2. PROJETO DE LEI N° 099/2019, de autoria do Poder Executivo,
enviado através da Mensagem n° 010/2019, que institui o Programa BolsaAtleta e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 100/2019, de autoria do Poder Executivo,
enviado através da Mensagem n° 011/2019, que altera a Lei n° 7.799, de
19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado
do Maranhão, para alterar a alíquota de ICMS nas operações com cervejas
compostas com fécula de mandioca, e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 097/19, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que institui o mês Abril Marrom – Mês nacional de
prevenção e combate à cegueira, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 101/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que assegura os direitos ao sossego, descanso ou lazer aos
usuários de telefonia no que tange ao recebimento de chamadas ou mensagens
com fins comerciais, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 102/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que acrescenta o artigo 1°-A à Lei n° 9.909, de 30 de agosto
de 2013, possibilitando a rescisão do contrato de plano de saúde sem ônus
ao consumidor em caso de descumprimento da lei ou falha na prestação de
serviço.
4. PROJETO DE LEI Nº 103/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que obriga refinarias, distribuidoras e revendedoras de gás
liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial a fornecerem informações
de preços ao PROCON/MA, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 104/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que altera a Lei n° 9.683 de 28 de agosto de 2012, que
institui a meia-entrada para professores da rede pública e privada em
estabelecimentos que promovam lazer e cultura, e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 105/19, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que estabelece diretrizes dos serviços clínicos farmacêuticos no
âmbito do CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 106/19, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que institui a implantação do Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF
- MA, e dá outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 107/19, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que incorpora rodovia municipal à malha rodoviária estadual na
forma que específica.
9. PROJETO DE LEI Nº 108/19, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que institui a Semana Estadual de Educação Preventiva e
Enfrentamento à Endometriose.
10. PROJETO DE LEI Nº 109/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que institui o programa de prevenção e tratamento do câncer de
pênis (tumor peniano) e do HPV masculino, e dá outras providências.
PRIORIDADE 3ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 089/19, de autoria do Poder Judiciário,
enviado através da Mensagem nº 05/2019, que altera o valor da Função
Gratificada Especial aos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar designados ao Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do
estado do Maranhão, nos termos da Lei n° 8.874/2008 que alterou a Lei n°
8.032/2003.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 090/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que proíbe a inauguração de obras públicas
incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 091/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que obriga os hospitais públicos e privados a
comunicarem às delegacias de polícia, quando do atendimento em suas
unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e
adolescentes vítimas de agressões físicas.
3. PROJETO DE LEI Nº 092/19, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Estado a
gastronomia maranhense.
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4. PROJETO DE LEI Nº 093/19, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que estabelece diretrizes para a instituição da Política
Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia – PDG.
5. PROJETO DE LEI Nº 094/19, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão
a Semana Estadual de Luta e Conscientização sobre a Depressão.
6. PROJETO DE LEI Nº 095/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, que dispõe sobre obrigatoriedade de botão de emergência em
ônibus coletivos e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 096/19, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno e do Deputado Pastor Cavalcante, que considera
Patrimônio Religioso Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o “Círculo
de Oração” da Assembléia de Deus do Maranhão.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMASESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 079/19, enviado através da Mensagem
Governamental n° 008/19, que dispõe sobre o parcelamento de débitos
oriundos de obrigação de reposição florestal vencidos, e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI N° 080/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação da Farmácia Veterinária
Popular no Estado do Maranhão e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 081/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação e a implementação do
programa Disque Denúncia da saúde, no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 082/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome da depressão nas redes públicas de saúde e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI N° 083/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a venda de animais domésticos no
Estado do Maranhão e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI N° 084/19, de autoria da Senhora Deputado
Helena Duailibe, que torna obrigatória a afixação de cartazes nas escolas,
hospitais e postos de saúde da rede pública e privada, assim como em
terminais de transporte coletivo, contendo além do calendário, informações
sobre vacinações infantis obrigatórias.
7. PROJETO DE LEI N° 085/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que dispõe sobre a instituição da Semana de Enfrentamento
e Combate ao Crack no Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE LEI N° 086/19, de autoria da Senhora Deputada
Ana do Gás, que institui a “semana estadual do lixo Zero”, no estado do
Maranhão.
9. PROJETO DE LEI N° 087/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o projeto prevenção da violência
doméstica com estratégia saúde da família e dá outras providências.
10. PROJETO DE LEI N° 088/19, de autoria do Senhor Deputado
Pará Figueiredo, que dispõe sobre a criação da Delegacia Eletrônica de
Proteção Animal – DEPA, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 12 DE MARÇO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia doze de março de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical
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Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé
Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo,
Daniella Tema, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo
Neto e Wellington do Curso.
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.
PROJETO DE LEI Nº 097 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 13.03.2019
Institui o mês Abril Marrom – Mês Estadual de
prevenção e combate à cegueira, e dá outras
providências.
Art. - 1º Fica instituído o mês de abril como o mês “Abril
Marrom”, objetivando mobilizar e alertar a sociedade acerca das diversas
espécies de deficiência visual.
§ 1º O mês Abril Marrom será celebrado anualmente, durante todo
o mês de abril, com a finalidade de:
I – Conscientizar e educar a população brasileira para a importância
da prevenção às doenças que levam às diversas espécies de deficiência
visual;
II – Estimular as visitas periódicas ao oftalmologista e a realização
de exames preventivos;
III – Divulgar dados e informações acerca do problema, a fim de
reduzir sua incidência;
IV – Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros
hospitalares, os
Governos Federal, Estaduais e Municipais do risco de deficiência
visual.
Art. 2º As ações serem realizadas não implicarão em nova despesa
pública, valendo-se os órgãos envolvidos da estrutura já existe no Estado.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de março
de 2019. - Othelino Neto - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 110 / 19
Cria o Cadastro Estadual de Informações para o
combate à Violência de Gênero e aos Crimes contra
a Dignidade Sexual (CEI-VCDS).
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Art. 1º Fica criado o Cadastro Estadual de Informações para o
Combate à Violência de gênero e aos crimes contra a dignidade sexual.
§ 1º Serão incluídas no cadastro de que trata o caput deste artigo as
pessoas com condenação transitada em julgado pelos crimes de violência
de gênero ou contra a dignidade sexual de qualquer pessoa.
§ 2º O prazo de permanência no cadastro será desde a condenação
transitada em julgado até o fim do cumprimento da pena pelo autor do
fato.
Art. 2º O Cadastro de que trata esta Lei ficará sob responsabilidade
da Secretaria de Segurança Pública que regulamentará a criação, a atualização,
a divulgação e o acesso ao cadastro, observadas as determinações desta
Lei.
Art. 3º O Cadastro Estadual de Informações para o Combate à
Violência de Gênero e aos Crimes contra a Dignidade Sexual será constituído,
no mínimo, dos seguintes dados:
I – nome completo e foto do agente;
II – idade do agente; e
III – circunstâncias e local em que o crime foi praticado.
Art. 4º O Cadastro Estadual de Informações para o Combate à
Violência de Gênero e aos Crimes contra a Dignidade Sexual será
disponibilizado, por meio de sistema informatizado, podendo essa
divulgação se dar também pelas Polícias Civil e Militar, pelo Ministério
Público e Poder Judiciário, bem como pelas demais autoridades, conforme
regulamentação da Secretária de Segurança Pública, para amplo acesso
pela sociedade, ressalvados os casos classificados como segredo de justiça.
Art. 5º É obrigatória a divulgação periódica dos dados e índices
estatísticos sobre casos de violência de gênero e crimes contra a dignidade
sexual para fins de análise e implementação de políticas públicas.
Art. 6º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo para sua
fiel execução.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias após
sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 28 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, trata,
dentre outros, sobre a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança como princípios fundamentais. Entender a vida
como um direito amplo e um fundamento que rege a vida social do nosso
país, engloba incorporar o direito de viver dignamente, independentemente
do gênero que venha assumir, ter tratamento isonômico em direitos e
obrigações independente da opção de gênero que venha a possuir, assim
como ter proteção e segurança para exercer, livremente o gênero sexual que
possua.
É perceptiva a desigualdade imposta às minorias de gênero e,
embora no Brasil, segundo dados do PNAD-C, mais de 50% da população
é do gênero feminino, elas também compõem o quadro de minorias, pois
mulheres sofrem desigualdade de vários modos, seja salarial, núcleofamiliarmente, em sua liberdade de expressão, costumes, autonomia, assim
como outros gêneros sexuais que qualquer pessoa venha a assumir.
Outro ponto é o alto índice de violência contra LGBTQ+, pois o
assassinato cresceu mais de 30% entre 2016 e 2017 segundo o Grupo Gay
da Bahia, vinculado a Universidade Federal da Bahia. Foram de 343
homicídios para 445, ou seja, aproximadamente um LBTQ+ a cada 19
horas é morto ou comete suicídio devido os atos de discriminação e
LGBTfobia.
Os incisos I e II do artigo 5º da Constituição, abordam a igualdade
entre homens e mulheres e que todos têm tratamento isonômico perante a
Lei. Num contexto amplo, não somente homens e mulheres são iguais
materialmente, como também todos aqueles que assumem um gênero sexual
além da binaridade homem-mulher, possuem os mesmos direitos e
obrigações, e jamais dever ser colocados a tratamento desumano ou
degradante por reconhecerem em si uma sexualidade além do padrão homemmulher.
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O presente projeto objetiva garantir o cumprimento de princípios
fundamentais às minorias de gênero (mulheres, homossexuais, transsexuais,
não-binários...) através da criação de um Cadastro que garanta o acesso a
informação existente entre as instituições que primam pela segurança e
proteção social e a sociedade civil em contexto mais amplo, impedindo que
aqueles que atentem contra a vida, ou a segurança e liberdade do outro pela
opção de gênero que venha assumir, deixem de ser reconhecidos ou
responsabilizados factualmente. E compete ao Estado, tal como consta na
Constituição federal de 1988, incisos I e X, é competência do Estado zelar
pela Carta Magna e as Leis, aspecto também expresso na Constituição
Estadual do Maranhão, art. 12, inciso I, alínea “a”.
A Constituição Federal de 1988, também considera em seu art. 23,
inciso X e art. 24 inciso XI, legislar sobre formas de combater fatores de
marginalização, promovendo integração dos setores desfavorecidos, e
legislar também sobre procedimentos em matéria processual, como é o
caso da produção de listas com nomes e dados básicos daqueles que
praticam atos que atentem contra a vida e bem-estar do outro, por possuir
um gênero sexual diverso.
Assim, 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, 28 de fevereiro de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual
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perante a Lei, cabendo reflexões sobre quais os meios de garantir que
mulheres tenham a mesma liberdade de não sofrerem atos de violência
física, psicológica e simbólica onde transitem.
O presente projeto objetiva garantir o cumprimento de princípios
fundamentais às mulheres que utilizam transportes públicos e coletivos,
impedindo aqueles que atentem contra a vida, ou a segurança e liberdade,
continuem praticando atos hediondos, de abuso e degradantes da mulher
em transportes coletivos.
Como rege a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24,
incisos V e VIII, que prevê a competência da União, dos Estados e do
Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre consumo e
responsabilidade por dano ao consumidor, fica garantida com esta
Proposição a preservação do direto da mulher enquanto consumidora do
transporte público, mediante a destinação de assentos prioritários, bem
como a melhoria do serviço, em respeito ao direito básico de uma adequada
e eficaz prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso X da Lei Federal
8.078/90.
Assim, 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, 08 de março de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 112 / 19

PROJETO DE LEI Nº 111 / 19
Estabelece a destinação de assentos prioritários para
mulheres em transporte coletivo, e dá outras
providências.
Art. 1º Ressalvado o disposto na legislação federal, a presente Lei
determina a prioridade de assentos para mulheres em transporte coletivo.
Art. 2º Acrescenta-se as mulheres à lista de assentos prioritários,
junto de idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas
acompanhadas por crianças de colo, ocupando os demais assentos, não
reservados em Lei, nos transportes coletivos.
Art. 3º As empresas públicas de transporte e concessionárias de
transporte público deverão afixar cartazes no interior do veículo, em locais
de fácil visualização dos passageiros, contendo:
I – campanhas contra o assédio e abuso sexual no transporte
público;
II – indicação da prioridade disposta nesta Lei;
III – indicação do número de telefone “180” para denúncia; e
IV – a íntegra desta Lei.
Art. 4º Os fornecedores terão 30 (trinta) dias para se adequar a
presente Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, trata,
dentre outros, sobre o a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança como princípios fundamentais. Entender a vida
como um direito amplo e um fundamento que rege a vida social do nosso
país, engloba incorporar o direito de viver dignamente, independentemente
do gênero.
Destarte, ter tratamento isonômico em direitos e obrigações engloba
compreender a ponderação de tratar os desiguais em suas respectivas
desigualdades, deste modo, preservar a dignidade humana da mulher em
espaços de vulnerabilidade é garantir a real execução da igualdade em sentido
material.
Os incisos I e II do mesmo artigo anteriormente citado, abordam a
igualdade entre homens e mulheres e que todos tem tratamento isonômico

Dispõe sobre a reutilização de gêneros alimentícios e
de sobras de alimentos e adota outras providências.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reutilização de gêneros alimentícios
e de sobras de alimentos que tenham sido elaborados com observância das
Boas Práticas Operacionais (BPO) e Procedimentos Operacionais
Padronizados (POP), conforme estabelecido pela legislação sanitária federal
em vigor, por cozinhas industriais, buffets, restaurantes e congêneres,
padarias, supermercados, feiras, sacolões, entre outras empresas do setor
alimentício.
§1º Para os efeitos desta Lei, é adotado a definição de sobras de
alimentos o excedente que não foi distribuído para o consumo e que foi
conservado adequadamente, incluída a sobra de balcão térmico ou
refrigerado, quando se tratar de alimento pronto para o consumo, sendo
vedada a utilização de restos de alimentos já distribuídos para o consumo
individual.
§2º Entende-se como BPO os princípios básicos e universais de
organização e higiene que devem ser seguidos pela empresa com objetivo
de garantir a segurança do alimento.
Art. 2º A doação de alimentos deverá ser gratuita e destinada à
entidade pública ou privada de assistência social e segurança alimentar,
excluída a destinação de alimentação para escolas de quaisquer espécies,
presídios e abrigos de adolescentes infratores.
Parágrafo único. É vedado a comercialização de produtos recebidos
ou que tenham sido produzidos com insumos advindos da doação prevista
nesta lei.
Art. 3º As entidades, doadoras e donatárias, que participarem de
programas de reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos
devem seguir parâmetros e critérios nacionais e internacionais, reconhecidos,
que garantam a segurança dos alimentos em todas as etapas do processo de
produção, transporte, distribuição e consumo.
Art. 4º É de exclusiva responsabilidade das entidades donatárias a
coleta, seleção, manipulação, armazenamento e destinação dos produtos
recebidos.
§1º A coleta deverá ser realizada no estabelecimento da entidade
doadora ou, excepcionalmente, em outra localidade previamente informado
pela respectiva entidade, que colocará à disposição das entidades donatárias
credenciadas junto a entidade doadora, todos os produtos destinados à
doação.
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§2º As entidades donatárias deverão empregar todos os meios
técnicos, por meio de profissionais capacitados, que deverão atestar a
qualidade dos produtos que selecionara, procedendo a manipulação e/ou
armazenar respeitando a legislação e normas vigentes que tratam sobre a
matéria, com a finalidade de impedir que a saúde humana seja exposta a
riscos, sob pena de responsabilidade civil e penal em caso de dano a
terceiros.
§3º A destinação dos produtos selecionados deverá ter finalidade
exclusivamente social e destinado a ações de caridade, sem fins lucrativos.
Art. 5º Caberá ao Poder Executivo Estadual e Municipal, o
credenciamento, fiscalização, emissão e/ou revogação de certificado das
entidades donatárias que se enquadrem nos requisitos previstos nesta lei.
Art. 6º Para fins de cadastramento das entidades donatárias e
autorização de coleta de produtos disponíveis à doação, as entidades
doadoras deverão exigir o certificado de credenciamento expedido pelo
Poder Executivo.
Parágrafo único. Fica vedado às entidades doadoras a prática de
atos discriminatórios às entidades donatárias, desde que estas tenham
cumprido os requisitos dispostos nesta lei e nos normativos da empresa.
Art. 7º É de responsabilidade das entidades doadoras estabelecerem
e divulgarem o local, a frequência e os horários que serão disponibilizados
os produtos para seleção e coleta pelas entidades donatárias.
Art. 8º O Chefe do Poder Executivo expedirá regulamentação
complementar desta Lei, nos termos do inciso III do Art. 64 da Constituição
do Estado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de sua vigência.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A edição da referida Lei Estadual tem por objetivo dispor sobre a
reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos, haja visto
que aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são
desperdiçados a cada ano1, o que corresponde a um terço dos alimentos
produzidos no mundo, enquanto cerca de 821 milhões de pessoas passam
fome2, conforme informações da FAO (food and Agricutulre Organization
of the United Nations).
No Brasil, a FAO fez uma pesquisa e verificou que desperdiçamos
em torno de 26 milhões de toneladas de alimentos por ano3, o que daria
para suprir a fome de 35 milhões de pessoas, ou seja, quase um terço da
população brasileira. Esse desperdício começa no campo e termina na
mesa do consumidor.
A ONU lista os países nos quais mais de 5% da população se
encontra em situação de insegurança alimentar e a situação do Brasil é
preocupante, na medida em que o Brasil deverá voltar oficialmente, ainda
este ano, ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas4, o que
demonstra o retrocesso eminente, considerando que tínhamos saído desse
mapa em 2014.
O desperdício de alimentos na cadeia alimentar tem causas
econômicas, políticas, culturais e tecnológicas e envolve perdas que variam
desde alimentos que não são utilizados, até preparações prontas, que não
chegam a ser vendidas e/ou servidas e que têm como destino o lixo. Algumas
preparações podem ser guardadas para o dia seguinte, como carnes que
foram servidas. Em alguns casos, contudo, as preparações são
obrigatoriamente descartadas, por envolverem substratos altamente
contamináveis, como as que utilizam maioneses e peixes.
Tendo em vista esses fatos, como forma de combate ao desperdício
de alimentos, faz-se necessária a autorização estatal para reaproveitamento
de sobra de alimentos, de forma segura e controlada, o que é permitido em
face da competência concorrente para legislar, dentre outras questões,
sobre, produção e consumo, na forma do artigo 24, incisos V, da Constituição
Federal de 1988.
Como precedentes, temos situações, ainda que pontuais, que
autorizam a doação de alimentos, a exemplo, o art. 36 da Lei 6.437/77, que
estabelece que “no caso de condenação definitiva do produto cuja alteração,
adulteração ou falsificação não impliquem torná-lo impróprio para o uso
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ou consumo, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisão, destinar
a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência oficiais,
quando esse aproveitamento for viável em programas de saúde”
Desta forma, verificando o grande desperdício de alimentos que
sobram de restaurantes, bares e afins, e o crescente número de pessoas
subnutridas e que vivem em estado de extrema pobreza no Maranhão, a
reutilização de sobras de alimentos que tenham sido elaborados em
observância de boas práticas operacionais padronizadas é de extrema
importância, conforme alhures demonstrado, solicito a aprovação deste
Projeto de Lei.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 113 / 19
Institui a Política Estadual de Formação e Capacitação
Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho
e dá outras providências.
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Formação e Capacitação
Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho.
Art. 2º Constituem objetivos da Política Estadual de Formação e
Capacitação Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho:
I - a formação técnica das mulheres em todas as áreas profissionais
que compõem o mercado de trabalho estabelecidas as prioridades de acordo
com a demanda; e
II - a viabilização do pleno acesso das mulheres ao mercado de
trabalho, com qualidade profissional, inclusão social, autonomia e
independência econômica.
Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos referidos neste
artigo, serão oportunizados às mulheres:
a) cursos, projetos e programas, de forma interdisciplinar e
multidisciplinar, devendo-se priorizar as chefes de família ou as vítimas de
violência doméstica ou familiar, podendo ser estabelecidas parcerias públicoprivadas para sua realização; e
b) temáticas sobre desenvolvimento do empreendimento, gestão
pública e privada, finanças, gênero e direitos humanos e trabalhistas, entre
outros.
Art. 3º A Política Estadual de Formação e Capacitação Continuada
de Mulheres para o mercado de trabalho terá metas estabelecidas de acordo
com os dados do último censo oficial do Instituto Brasileiro de geografia e
estatística – IBGE – sobre mulheres chefes de família ou vítimas de violência
doméstica ou familiar.
Art. 4º O Poder Executivo fica autorizado a reservar para as
mulheres 50% (cinquenta por cento) das vagas em programas já existentes,
em parceria com as esferas nacional e municipal.
Parágrafo único. As vagas reservadas em conformidade com o
disposto no “caput” deste artigo serão destinadas, prioritariamente, às
chefes de família ou às vítimas de violência doméstica ou familiar.
Art. 5º O poder Executivo fica autorizado, por meio de mecanismos
e ferramentas de comunicação, a divulgar a Política estadual de Formação
e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho, bem
como a garantia do acesso gratuito a esta.
Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei
para o seu cumprimento.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 07 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, trata,
dentre outros, sobre a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à
igualdade e à segurança como princípios fundamentais. Entender a vida
como um direito amplo e um fundamento que rege a vida social do nosso
país, engloba incorporar o direito de viver dignamente, independentemente
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do gênero. Os incisos I e II do mesmo artigo, abordam a igualdade entre
homens e mulheres e que todos têm tratamento isonômico perante a Lei.
O presente projeto de Lei pretende instituir a Política Estadual de
Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mercado de
Trabalho, objetivando a formação técnica das mulheres em todas as áreas
profissionais, e a viabilização do pleno acesso das mulheres ao mercado de
trabalho, com qualidade profissional, inclusão social, autonomia e
independência econômica.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
realizada pelo IBGE, em 2013, as mulheres são a maioria da população em
nosso país, e ocupam cada vez mais espaço no âmbito econômico e na
força de trabalho. Sendo responsáveis, atualmente, pelo sustento de 37,7%
das famílias. Ainda segundo a pesquisa, o número de mulheres analfabetas
teve redução significativa nos últimos anos.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, com dados de
2017, a participação dos homens no total da força de trabalho, entre as
mulheres essa proporção é de 48,5%. Entretanto, apesar dos avanços
conquistados, vivemos momentos de grandes desafios para as mulheres.
Dentre eles, a construção de espaços de emancipação social, econômica,
cultural, política e familiar da mulher, para que assim haja garantia de
nenhum direito a menos e de muitos a mais, bem como de uma sociedade
mais igualitária.
Para efetivar esses desafios é necessário a construção de espaços
e políticas públicas que promovam trabalho digno, participação e direitos,
fatores de acúmulos importantes para que as mulheres exerçam sua
capacidade e seus conhecimentos como artífices de uma cidade e de um
país que inclua nos princípios da justiça, da igualdade, da democracia e de
seus direitos humanos e trabalhistas.
Sendo assim, formular uma legislação estadual que oportunize a
formação e capacitação das mulheres para o mercado de trabalho significará
um avanço para toda a sociedade, pois qualificará uma parcela relevante de
mulheres que já compõe o mundo do trabalho, mas em desigualdade
trabalhista e técnica. Isso garantirá o acesso, com qualidade, de mulheres
que estão disponíveis para a produção e que se encontram em situação de
vulnerabilidade econômica, profissional, técnica e social, como as chefes
de família e aquelas vítimas de violência doméstica ou familiar.
No que se refere à violência doméstica e familiar, a dependência
econômica da mulher, adicionada à falta de acesso qualificado ao mundo do
trabalho, é um dos principais entraves, e que contribui para a manutenção
da violência, pois a maioria delas não tem qualificação profissional e/ou
emprego que possibilite independência financeira para sustentar a si e seus
filhos. E compete ao Estado, tal como consta na Constituição federal de
1988, incisos I e X, é competência do Estado zelar pela Carta Magna e as
Leis, aspecto também expresso na Constituição Estadual do Maranhão,
art. 12, inciso I, alínea “a”. A constituição Federal de 1988, também considera
em seu art. 23, inciso X, legislar sobre formas de combater fatores de
marginalização, promovendo integração dos setores desfavorecidos.
Assim, 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, 07 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
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em consonância com o Dia Internacional, Nacional e Estadual do idoso,
comemorado em 1º de outubro.
Artigo 2º Considera-se idoso, para efeito desta Lei, as pessoas de
idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
Artigo 3º São objetivos fundamentais da Jornada Estadual de
Jogos Adaptados e Acessíveis para a Pessoa Idosa: estimular o
envelhecimento ativo, a socialização, o bem-estar e ainda dar visibilidade a
capacidade ativa do idoso.
Artigo 4º Poderão ser firmadas parcerias com entidades privadas
para a realização da jornada a que se refere esta Lei.
Artigo 5º As atividades físicas realizadas deverão ser
acompanhadas por profissionais da área de saúde e de educação física.
Artigo 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A população do Mundo está envelhecendo; a população do nosso
país está envelhecendo. Este é um fato que precisa ser encarado com
responsabilidade.
Com o advento do Estatuto do Idoso muitas conquistas já foram
efetivadas. Estima-se que no ano de 2025 o número de pessoas idosas no
país será de 32 milhões. O impacto dessa nova realidade demográfica é
imenso. O envelhecimento da população e a maior longevidade das pessoas
idosas acaba gerando novas perspectivas de vida. A Organização Mundial
da Saúde tem adotado o termo “envelhecimento ativo” para expressar esse
novo objetivo a ser alcançado.
De modo amplo, podemos considerar o Envelhecimento Ativo
como o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação
e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que
as pessoas vão ficando mais velhas.
Em qualquer projeto que vise estimular o Envelhecimento Ativo,
as políticas e programas que promovam a saúde mental e as relações
sociais são tão importantes quanto aquelas que melhoram as condições
físicas de saúde.
Assim, incentivar a prática esportiva entre as pessoas idosas é
proporcionar-lhes a melhoria da qualidade e expectativa de vida. Esse deve
ser um objetivo constante de qualquer governo, pois, é evidente que idoso
ativo adoece menos e com isso diminui o custo com internação e
medicamentos.
A instituição no Calendário Oficial de Eventos do Estado da
Jornada de Jogos Adaptados e Acessíveis para a Pessoa Idosa visa assim
incentivar esse “envelhecimento ativo” tornando-se um evento anual que
a cada nova edição será melhorado para abranger cada vez mais as novas
necessidades das pessoas da terceira idade.
Para finalizar, registre-se o gráfico do IBGE que prevê a situação
da população brasileira de 80 anos ou mais até 2050:

PROJETO DE LEI Nº 114 / 19
Institui no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão
a Jornada Estadual de Jogos Adaptados e Acessíveis
para a Pessoa Idosa.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º Fica instituída no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Jornada Estadual de Jogos Adaptados e Acessíveis para a
Pessoa Idosa a ser realizada na primeira semana de outubro de cada ano,

Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
proposituRA PARA A POPULAÇÃO DO MARANHÃO
SALA DAS SESSÕES, EM 11 DE MARÇO DE 2019. WENDELL LAGES - DEPUTADO ESTADUAL
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após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
para tratar sobre a criação do Conselho Consultivo da APA Itapiracó.
Propõe-se que a Audiência seja realizada em 30 de abril do corrente
ano, às 14h, na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.
Como sugestão, deverão ser convidados o Secretário de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, representantes do Ministério
Público Estadual e Federal, da Defensoria Pública do Estado (DPE/MA),
da Delegacia Especial do Meio Ambiente e da Ordem dos Advogados do
Brasil no Maranhão (OAB-MA).
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 11 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 12/03/2019.
INDICAÇÃO Nº 329 / 19
Senhor Presidente,
REQUERIMENTO Nº 098 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvida a Mesa, sejam solicitadas à Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), informações quantitativas e
qualitativas, de forma detalhada, dos últimos 90 (noventa) dias, do sinal
das operadoras de telefonia em operação no Maranhão, com o objetivo de
garantir a proteção dos consumidores.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 07 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 13.03.19
EM: 12.03.19
REQUERIMENTO Nº 099 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
enviada mensagem de pesar aos familiares do Soldado/18 Samuel Caetano
de Albuquerque Marques, que no cumprimento de suas funções policiais
militares faleceu em missão, nesta segunda-feira 11 de março de 2019, na
cidade de Mirinzal/MA, externando o mais profundo sentimento de pesar
pelo seu falecimento.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 11 DE MARÇO DE 2019. RILDO AMARAL - DEPUTADO ESTADUAL
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 13.03.19
EM: 12.03.19
REQUERIMENTO Nº 100 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158, I, e 174 do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, que

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Santa Inês,
neste Estado.
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Santa Inês, localizado no oeste maranhense, com ações de
acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar;
palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no
enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e
informações sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão
econômica, social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as
mais conscientes dos seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 330/ 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Pirapemas,
neste Estado.
Referida solicitação, defendida por João Marcus Pindaré, nobre
vereador da cidade, tem como objetivo atender a população do município
de Pirapemas, localizado no leste maranhense, com ações de acolhimento,
formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a metodologia de
trabalho constante das políticas públicas para a mulher, oferecimento e
ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar; palestras sócio
educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no enfrentamento à
violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e informações sobre
a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão econômica, social e
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política; de articulação; e sensibilização, tornando-as mais conscientes dos
seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 331 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de PindaréMirim, neste Estado.
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Pindaré-Mirim, localizado no oeste maranhense, com ações
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar;
palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no
enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e
informações sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão
econômica, social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as
mais conscientes dos seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 332 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Monção,
neste Estado.
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Monção, localizado na baixada maranhense, com ações de
acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar;
palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no
enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e
informações sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão
econômica, social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as
mais conscientes dos seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 333 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Mirador,
neste Estado.
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Mirador, localizado no leste maranhense, com ações de
acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar;
palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no
enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e
informações sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão
econômica, social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as
mais conscientes dos seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 334 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Igarapé do
Meio, neste Estado.
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Igarapé do Meio, localizado na baixada maranhense, com
ações de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme
a metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar;
palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no
enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e
informações sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão
econômica, social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as
mais conscientes dos seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 335 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Bom Jardim,
neste Estado.
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Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Bom Jardim, localizado no oeste maranhense, com ações de
acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar;
palestras sócio educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no
enfrentamento à violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e
informações sobre a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão
econômica, social e política; de articulação; e sensibilização, tornando-as
mais conscientes dos seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 336 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências no sentido de
autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana Mendonça, para que
em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher
Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do município de Governador
Newton Belo, neste Estado.
Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Governador Newton Belo, com ações de acolhimento,
formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a metodologia de
trabalho constante das políticas públicas para a mulher, oferecimento e
ações de consulta especializada por equipe multidisciplinar; palestras sócio
educativas sobre os direitos das mulheres, com ênfase no enfrentamento à
violência contra as mesmas, com mais esclarecimentos e informações sobre
a Lei Maria da Penha; como também sobre a inclusão econômica, social e
política; de articulação; e sensibilização, tornando-as mais conscientes dos
seus direitos.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 337 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de Infraestrutura do
Estado do Maranhão, senhor Clayton Nolêto, no sentido de providenciar
urgentemente a sinalização e acostamento com ciclovia da MA 320, no
trecho que ligam os municípios de Santa Inês e Pindaré-Mirim, com uma
extensão de aproximadamente 09 (nove) quilômetros.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa e
devido ao intenso tráfego de veículos no referido trecho estadual, têm sido
constantes as ocorrências de acidentes, resultando na lastimável perda de
vidas e em vultosos prejuízos materiais. A via de acesso bastante utilizada,
atualmente encontra-se totalmente sem sinalização para o tráfego destes
veículos e pedestres, atendendo desta forma centenas de famílias.
A aprovação da presente proposição solicitada por diversas
lideranças destas localidades em muito contribuirá com a melhoria da
qualidade das pessoas que ali vivem, residem e trafegam diuturnamente,
ensejando, por consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente do escoamento da produção e tráfego daquela região.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 338 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ouvida
a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor Jefferson Miler
Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança Pública – SSP, solicitando
a instalação em caráter de urgência de um Instituto Médico Legal, bem
como de um Instituto de Criminalística (IML / ICRIM), na cidade de
SANTA INÊS / MA.
A cidade de Santa Inês, localizada no oeste maranhense (Vale do
Pindaré), hoje com pouco mais de 90 (noventa) mil habitantes vem
atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente na
área da segurança pública, se observa precariedade em muitos casos, dentre
eles, o do julgamento em causas criminais.
O IML possui competência para a realização de pesquisas
científicas relacionadas à Medicina Legal, assim sendo, realiza perícias
médico-legais em cadáveres, partes de corpos, ossadas completas ou não,
e em pessoas vivas, além de exames complementares (laboratoriais) nas
áreas de anatomia patológica, toxicologia, química legal e sexologia forense,
requisitadas por autoridades policiais e judiciárias, necessárias ao
esclarecimento dos processos policiais, judiciários e administrativos. Por
ser um Serviço Técnico-científico à disposição da Polícia e do Judiciário,
especialmente, o IML emite laudos sigilosos que representam peças
fundamentais nas investigações, inquéritos policiais e demais
encaminhamentos jurídicos.
Muita das vezes, ou mais precisamente quase nunca, referidas
funções acima citadas são realizadas nas cidades onde algum fato criminoso
acontece, trazendo dessa forma prejuízos incalculáveis, sejam eles na esfera
policial, judiciária ou administrativa.
Solicitamos importante investimento para que possa ser oferecido
um atendimento digno a todos, não somente para a cidade de Santa Inês,
mas também para toda a região, visto que, as cidades de Alto Alegre do
Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Bom Jardim, Igarapé do Meio, Monção,
Pindaré-Mirim, Santa Luzia, São João do Caru, Satubinha, Pio XII e
Tufilândia também seriam beneficiados com a instalação.
Não há dúvidas quanto à necessidade da instalação de um IML/
ICRIM no Município de Santa Inês, logo, a aprovação da presente
proposição em muito contribuirá com a melhoria da qualidade de vida
daquela região.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 11 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 339 / 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
Riachão/MA, com intuito de melhorar o acesso à saúde do mencionado
Município.
Vale mencionar que os Vereadores da cidade de Riachão,
representados pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Aruilton Paz
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Gomes, conhecedores dos anseios da região, nos oficiou a fim de solicitar
o contato com Vossa Excelência com intuito de fazer a presente indicação.
Endereço da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Maranhão:
Av. Prof. Carlos Cunha, S/N - Jaracaty, São Luís - MA, 65076-820.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de março 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 340 / 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 uma Praça, em Tuntum/MA, no
bairro Creoli do Bina, equipada com uma quadra poliesportiva.
Tal espaço público é de extrema relevância para melhoria da
qualidade de vida da população local, sendo um espaço essencial para a
promoção do lazer do povo tuntuense, além de ser fundamental para a
saúde da população, pois trata-se de um local em que as pessoas poderão
fazer suas atividades físicas.
Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Endereço da Secretaria Estadual de Infraestrutura do Estado do
Maranhão: Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, Ed. Clodomir Milet, 3º
Andar, Calhau, São Luís - MA, 65051-200.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de março 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 341 / 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 Tuntum, mais precisamente no
Povoado Creoli do Bina. Vale ressaltar que a revitalização das vias do
mencionado bairro é de suma importância para a melhoria da locomoção e
da qualidade de vida da população local.
Endereço da Secretaria Estadual de Infraestrutura do Estado do
Maranhão: Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, Ed. Clodomir Milet, 3º
Andar, Calhau, São Luís - MA, 65051-200.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de março 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 342 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO, solicitando providências no
sentido de determinar QUE SEJA RETOMADA A OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA, NO MUNICÍPIO DE
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SANTA HELENA (MA), considerando a relevância da obra no que concerne
aprofundar e qualificar conhecimentos na área de formação de mão-deobra para o mercado local e regional.
A construção de IEMA’s, como Programa de Governo, reafirma o
compromisso de Vossa Excelência, em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania, além do que, educação deve ser tratada como prioridade
entre as demais políticas públicas.
A nossa propositura justifica-se pelo fato de acreditarmos no
Programa do Governo de Sua Excelência, um Programa de referência no
mundo da educação profissional, científica e da tecnologia, cujo objeto é
ofertar educação profissional de qualidade para os jovens maranhenses,
em especial aqui tratamos dos jovens Santa Helenenses.
Ademais, a conclusão da unidade educacional do IEMA, na cidade
de Santa Helena, atenderá não somente a população Santa Helenense, mas,
também, as populações das cidades circunvizinhas da baixada maranhense.
Portanto, é uma obra de suma importância para a região da baixada, que há
tempo anseia pela sua conclusão.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 11 de março de 2019. - DR. LEORNARDO SÁ
- DEP.ESTADUAL-PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 343 / 19
Senhor Presidente,
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 a recuperação asfáltica da MA 317, iniciando na
MA 014 até a cidade de Cajari-MA.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de março
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 344 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Trânsito e Transportes do Município de São Luís, Canindé Barros,
solicitando, em caráter de urgência, a renovação das sinalizações vertical
e horizontal existentes ao longo da Avenida Ana Jansen, especialmente no
rotatória de acesso à Avenida Ferreira Gullar.
A adoção da providência acima tem a finalidade de disciplinar o
trânsito na área, especialmente no entorno da rotatória acima mencionada.
Como a maioria das placas foi arrancada e as demais sinalizações de solo
quase que totalmente apagadas, há o total desrespeito às vias preferenciais,
o que prejudica o fluxo de veículos e a movimentação de pedestres,
aumentando assim o risco de acidentes no local.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 11 DE MARÇO DE 2019. - WENDELL
LAGES - 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.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputada Cleide Coutinho,
por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Exmo. Senhor Presidente Othelino, Andreia Rezende,
Deputada, que está aqui presente, e é um prazer em vê-la. O meu amigo
Ricardo Rios, que nós chamamos de Ricardo Coutinho, com todo o respeito,
pela amizade que Humberto tinha com ele. E, por conseguinte, comigo
também. Colegas Deputados e Deputadas, galeria, imprensa. Estou aqui
para agradecer e estou aqui também para pedir. Eu digo sempre que, nós,
Deputados, temos uma vida de agradecer, de pedir e de agradecer, ou então
de se conformar, quando não consegue receber o benefício pedido. Eu
quero aqui agradecer ao nosso Governador Flávio Dino, que se sensibilizou
com a rodovia MA-034, que liga Caxias ao Baú, que serve de passagem
para várias cidades e que estava dando problema sério e que já está
começando. E eu agradeço aqui ao Governador a sua sensibilidade. Mas
agora eu também vou pedir. Eu estava vendo que eu morava em Salvador
e o ACM Neto, que é o Prefeito de lá, vai fazer um parque para esporte
radical no lugar perto de onde eu morava. E aquilo me encantou, porque
um parque para esse esporte tira os jovens, tira as crianças de ficarem
acompanhados por pessoas de péssima referência. Então, essa praça de
esporte radical, ela vai abrigar futebol, beach soccer, voleibol, basquetebol,
futevôlei, pista para atletismo, área de convivência, pista de ciclismo,
pista de skate, patins, patinete, playground, brinquedo para crianças,
estruturas para tirolesa e rapel. Então eu fiquei muito impressionada quando
ele mostrou, no áudio dele, ele mostrou a proposta. E eu pensei por que
não o Maranhão não ter uma pista de esportes radicais. E me lembrei na
nossa capital, São Luís, que é muito importante porque tem área. Nós
temos praias, nós temos a Avenida Litorânea. Nós temos espaços
maravilhosos que o governo saberá, e, certamente, que o Prefeito vai
trabalhar e ajudar. Porque o Prefeito Edivaldo Holanda não tem medido
esforços quando o bem-estar é da população. Eu acho então que entrarão
em acordo, com certeza, os dois. E assim os jovens terão sua pista, mas
também me lembrei, Deputado Adelmo, me lembrei de Caxias, que eu sei
que nós torcemos por nossa cidade. Porque é uma cidade com mais de 160
mil habitantes. Eu me lembrei de pedir para Coroatá que tem quase 70 mil
habitantes. São Mateus com quase 45 mil habitantes. Colinas com mais de
42 mil habitantes. Mas assim, não vou pedir só ao Governador, nem
quero, por meio do Edivaldo pai, sensibilizar somente o Edvaldo filho,
mas quero também pedir ao Secretário de Esporte, meu amigo Rogério
Cafeteira, que está lá. E quero pedir ao Rubens Júnior, que é um jovem,
também que pode também nos ajudar. E espero que o Governador faça
essa grande realização para essas cidades, todas elas, inclusive São Luís ter
um Parque de Recreação para esporte radical para os nossos jovens. Para
quê? Para sair da droga, sair da convivência ruim, sair da bebida, enfim, e
eles se realizarem, crescerem e serem premiados. Eu sei que terei o apoio
de todos e assim encerro minhas palavras já agradecendo ao Governador
Flávio Dino, porque eu sei que ele vai se sensibilizar. Também agradeço
aqui ao Prefeito, porque vai ter que ter certamente parceria entre eles e,
acima de tudo, deixar aqui um recado: vou pedir mais coisas. Muito obrigada.
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, demais colegas Deputados e Deputadas,
querida Deputada Cleide Coutinho aqui da cidade de Caxias que fez
referência ao nosso nome. Claro, é importantíssimo esse papel de solicitar,
de reivindicar ainda mais melhorias para o nosso Estado. Destacar em
especial a nossa visita ontem, em Brasília, onde tivemos a oportunidade de
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ser eleito Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais da Secretaria
de Agricultura da UNALE. Não somente eu, mas 09 colegas deste
Parlamento estão ocupando cargos hoje na UNALE, o que fortalece ainda
mais sobre, claro, a nossa força maior que é o nosso querido amigo Deputado
Rigo Teles que nos conduziu, nos incentivou e tem, de maneira geral, nos
incentivado bastante a participar da UNALE. Fiquei muito feliz pela
estrutura e convido a todos os amigos e amigas que, ao irem a Brasília,
possam visitar a UNALE para fortalecer esse espaço de discussão e debate
do fortalecimento do Parlamento estadual em todo o país. Mas eu queria
chamar a atenção dos Senhores e das Senhoras para um projeto de lei do
Senado que tramita, que tem um grande impacto social aqui no nosso
Estado, sobretudo no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Queria
chamar atenção dos Senhores que são da Comissão do Meio Ambiente
para que a gente possa, urgentemente, fazer uma análise, Deputado Rigo
Teles, Deputado Edivaldo, sobre esse Projeto de Lei do Senado n.º 465/
2018, que altera os limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
E faço esse alerta porque recebi inúmeras correspondências das
comunidades, Deputada Helena, que a meu ver cabe ao nosso Parlamento
ficar com antena absurdamente ligada para esse momento, Deputado Zito
Rolim, em que querem alterar os limites nacional dos Lençóis Maranhenses
e que está tramitando no Senado, Deputado Rildo. Há uma tramitação no
Senado. Eu recebi aqui da Universidade Federal do Maranhão uma análise
técnica sobre o Projeto de Lei. Vou repassar aos Senhores para que a gente
possa fazer uma análise minuciosa do que está sendo requerida sobre esse
novo Projeto de Lei, que fala exatamente de uma nova configuração. O
principal objetivo das análises aqui realizadas nesse projeto: são verificadas
ampliações e supressões diárias em relação ao perímetro atual. Cabe
compreender as implicações sociais e ambientais de tais alterações. Neste
sentido, chamamos a atenção para dois aspectos: a proteção do meio
ambiente e a garantia dos direitos das populações tradicionais que,
historicamente, vivem e trabalham naquela área do Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses. Uma proposição dessa envergadura, com enorme
impacto ambiental e social, deveria ser antecipada por três procedimentos
que consideramos fundamentais. Isso é um documento enviado pela
UFMA. Primeiro: estudo detalhado sobre os distintos ambientais
completando o aspecto da flora, da fauna e hidrografia de toda a região.
Dois: estudos antropológicos sobre as populações tradicionais e seu modo
de vida. Três: consulta prévia à população. A não atenção a esses
procedimentos prévios, em termos de justificativa, eles simplesmente
excluem a participação da população naquilo que é mais importante na sua
vida, o seu direito, Deputado Ariston, de viver onde desde historicamente
vivem. Então eu queria chamar atenção, Deputado Presidente, Doutora
Cleide, nossa Deputada, esse Projeto de Lei, nossa Assembleia precisa
tomar conhecimento e levar aos nossos senadores, ao Senador Weverton,
à Senadora Eliziane, para chamar os movimentos sociais de todas as regiões,
Santo Amaro, Barreirinhas, Primeira Cruz, Paulino Neves, que envolvem
o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Porque me parece muito
perigoso vir um projeto de lei alterando todos os limites do Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses sem que esta Casa possa pelo menos participar
e conhecer de que fato está sendo relatado ou de que maneira está sendo
feito esse projeto de lei. Então era essa uma das colocações que eu queria
fazer nesta manhã. Além disso, dizer que ontem, ao assumir a Secretaria,
eu fiz uma posição, porque, pela primeira vez, Deputado Rigo Teles, que
eu estava ontem na reunião, mas V. Ex.ª viu, estava presente, eu fiz questão,
Senhor Presidente, de colocar e mostrar que a agricultura familiar também
tem que estar participando. Os debates não só podem ser vertidos para o
agronegócio, mas, sobretudo, para a agricultura familiar. E a agricultura
familiar responsável é por colocar o alimento em nossas mesas. Por isso eu
fiz questão de pontuar junto aos colegas, um do Mato Grosso do Sul, o
outro do Paraná e, evidentemente, que são envolvidos com agronegócio.
Nós defendemos o agronegócio. Sabemos que é importante para o
desenvolvimento do nosso Estado. Mas não podemos esquecer da
agricultura familiar, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais pilares
para o desenvolvimento do nosso Estado e das nossas regiões e,
principalmente, dos nossos municípios. Nós sabemos e eu aqui apresentei
que essa Reforma da Previdência afeta de modo direto, diretamente os
municípios, porque vão tirar dos municípios a maior arrecadação, muito
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maior, duas, três e até oito vezes mais do que a própria arrecadação do
FPM. Então, eu faço hoje essas duas colocações e peço a atenção dos
senhores, daqueles que ainda não tem conhecimento sobre esse projeto de
lei do Senado. Que a gente possa fazer um estudo, uma análise. E que a
Comissão de Meio Ambiente possa se reunir urgentemente. Que a gente
possa fazer uma visita, chamar os movimentos sociais, para que a gente
possa acompanhar de perto, Deputado Rigo Teles, o que está acontecendo
nesse projeto de lei que requer uma nova demarcação de terra. Me parece
muito suspeito uma nova demarcação de terra, me parece muito suspeito,
uma nova demarcação de terra no Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, que é esse ganho que nós temos, que o Brasil inteiro tem,
que são os nosso Lençóis. Era só isso, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, nós que já
fazemos parte da UNALE, ao longo de muitos anos, desde quando entrei
nesta Casa, em 1999, mas sempre trabalhando para o crescimento do
Parlamento. E o Parlamento cresce, por meio da representatividade. E
quem nos representa nacionalmente é a UNALE – União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais. E agora, para os novos deputados
que chegaram a esta Casa, 23 novos parlamentares, fiz questão de levar até
eles o que é UNALE, para que tomassem conhecimento do que é UNALE.
E fiz questão de trazer aqui ao Presidente, que veio aqui antes do carnaval,
o Presidente Kennedy, do Estado de Santa Catarina. E mostrou a realidade
da nossa entidade. Em seguida, marcamos logo uma reunião em Brasília, da
diretoria, com os convidados. E nós já que incentivamos muito os deputados
e, para surpresa positiva nossa, Senhor Presidente, a nossa Assembleia,
por unanimidade, já está com 100% dos Deputados filiados à UNALE.
Nós somos 1.059 Deputados Estaduais em todo Brasil, Deputado Edivaldo
Holanda, mas, na UNALE, depois do ano passado, de alguns Deputados
foram para Deputado Federal, outros que não se reelegeram, outros que
não disputaram as eleições, Deputada Dra. Thayza, nós ficamos só com
480 Deputados filiados à UNALE. Então levou a nós, da diretoria, eu
como fui eleito no passado como tesoureiro-geral da UNALE, coube a
nós, da diretoria da UNALE, que elevasse esse número, que cada um
ficasse responsável pelos Parlamentos que representam, os seus Estados.
E eu fiquei encarregado com alguns Deputados e alguns Estados do Nordeste,
inclusive nosso Estado do Maranhão, mas, graças a Deus, correu tudo
bem. E, ontem, na reunião nós conseguimos emplacar o maior número de
Deputados, de Parlamentares na UNALE. A nossa Assembleia, Senhor
Presidente, está de parabéns porque conseguimos emplacar o maior número.
E queria aqui relatar para as Senhoras e os Senhores Deputados da nossa
reunião, ontem, na sede da UNALE, que foram três reuniões. Começamos
a primeira reunião por cerca de 10h e encerramos às 19h. Eu como tesoureiro
da UNALE fiquei como tesoureiro-geral da diretoria. Colocamos o
Deputado Arnaldo Melo com o conselho fiscal também da diretoria.
Deputado Hélio Soares também com o conselho fiscal da diretoria. A
deputada Daniella Tema, na Secretaria da Mulher e na Secretaria de
Juventude, da qual faz parte. Deputado Leonardo Sá na Secretaria de
Saúde e Frente Parlamentar Interestadual em Defesa dos Diretos da Pessoa
com Epilepsia, inclusive é o Vice-Presidente. Então Deputado Leonardo,
V. Ex.ª está com uma missão dentro da Unale, que vamos percorrer vários
municípios do Maranhão e V. Ex.ª como Vice-Presidente da Frente
Parlamentar Interestadual em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia.
Inclusive estamos no mês da discriminação, para que possamos trabalhar
para não serem discriminadas as pessoas que sofrem desse problema de
epilepsia. A Deputada Helena Duailibe também vai fazer parte da Secretaria
de Saúde. Parabéns, Deputada, conseguimos, por meio do currículo de V.
Ex.ª, fazer parte da Secretaria de Saúde da UNALE. Deputado Vinícius
Louro, na Secretaria das Cidades. Deputado Wellington do Curso, na
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. E o Deputado Adelmo Soares,
Vice-Presidente da Secretaria de Agricultura do qual já usou aqui a tribuna
e já relatou que estava presente na reunião. E na mesma reunião nossa
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conseguimos discutir onde faremos conferências neste ano de 2019. Então
já foram definidas as regiões para que possamos fazer 05 conferências. A
primeira vai ser no Centro-Oeste, em Brasília, no dia 25 de abril, vai ser a
1ª Conferência. Todas as Senhoras e Senhores Deputados já estão
convidados, para que agendem, no dia 25 de abril, próximo mês, a 1ª
Conferência em Brasília. A segunda será no dia 13 de junho, vai ser no
Norte, essa na região Centro-Oeste e a segunda no Norte. Vai ser no estado
do Acre no dia 13 de junho e estamos definindo ainda só a cidade. A terceira
vai ser no Sudeste, também falta definir o Estado do Sudeste, porque
tinham alguns Deputados que não estavam presentes. E a UNALE quando
toma alguma decisão ela quer sempre ouvir os Deputados representantes
das suas regiões e dos seus Estados. Mas já está definida a data, será 05 de
junho. A quarta será no Sul, em Santa Catarina, nos dias 22 e 23 de agosto.
E a quinta será no Nordeste, foi debatido e escolhido o estado do Ceará
para o dia 26 de setembro. Então é assim, que possamos ouvir as regiões,
discutir com os Deputados dos seus Estados, das suas regiões o que é
melhor para o seu Estado, para a sua região e para o nosso país. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno
Expediente? Vou suspender a sessão por cinco minutos enquanto
completamos o quórum para podermos deliberar sobre itens da Ordem do
Dia.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Reaberta a Sessão. Ordem do Dia. Requerimento nº 081/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. O Deputado está ausente. Fica
transferido para a próxima Sessão, assim como o Requerimento nº 085/
2019, que é o item II da Ordem do Dia. Requerimento nº 089/2019, de
autoria do Deputado Duarte Jr. (lê). Em discussão. Em votação. Aprovado.
Requerimento 090/2019, de autoria do Deputado Wendel Lages. O
Deputado está ausente. Requerimento 091/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. O Deputado está ausente. Assim como o
Requerimento 092/2019, também de autoria do Deputado Wellington do
Curso, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento à deliberação
da Mesa. Requerimento 093/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, solicitando, depois de ouvida a Mesa, que seja enviada mensagem
de condolências ao senhor Leônidas Soriano Caldas Neto e familiares pelo
falecimento de sua dileta mãe, senhora Nícia Caldas, ocorrido em 26 de
fevereiro. Como vota a Deputada Andréa Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido. Requerimento 094/
2019 de 2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando
que, depois de ouvida a Mesa, seja enviada mensagem de condolências à
família da Doutora Elísia Fernandes Lima pelo seu falecimento ocorrido
em 28 de fevereiro. Como vota a Deputada Andréa Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido. Requerimento 095/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando, depois de ouvida
a Mesa, que seja solicitada aos 201 postos de combustível em operação
em São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar informações
detalhadas acerca dos preços praticados antes e após a vigência da Lei
Estadual 10.956 de 2018.Como vota a Deputada Andréa Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido. Requerimento 096/
2019, de autoria da Deputada Daniela Tema. A Deputada está ausente.
Como se trata de Mensagem de Pesar, vamos apreciar. Solicita, depois de
ouvida a Mesa, que seja enviada Mensagem de Pesar à família do senhor
João Vieira Fortaleza, conhecido como Joãozinho Cearense, por ocasião
do seu falecimento, no dia 9 de março. Como vota a Deputada Andreia
Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimento nº 097/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema (lê). Como vota a Deputada Andreia Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.
O SEHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quarta-feira,
13 de março. Requerimento nº 057, de autoria do Deputado Duarte Júnior;
Requerimento nº 098 de autoria do Deputado Duarte Júnior; Requerimento
nº 099 de autoria do Deputado Rildo Amaral.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SEHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Não há oradores inscritos, aliás, está inscrito o Deputado Antônio Pereira,
por trinta minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Deputadas, Secretárias presentes à Mesa,
Andreia e Cleide Coutinho, Senhores, caros ilustres colegas Deputados e
Deputadas, imprensa, galeria, internautas, representante da sociedade
maranhense. Senhor Presidente, que Deus nos abençoe nesta manhã. Quero
ler aqui a Mensagem da palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que Nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao
mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse
salvo por ele. Quem crê Nele não é condenado, mas quem não crê já está
condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Senhor
Presidente, o que me traz nesta manhã para fazer este Grande Expediente
a questão que já falei aqui anteriormente da reforma Previdenciária, que
tramita no Congresso Nacional, e como eu disse há alguns dias, aqui nesta
tribuna, considero de grande importância para esta e principalmente para
as futuras gerações. E que pedia, ex-Deputado Rubens Pereira, a esta
Casa, aos Deputados, à Presidência, à Mesa Diretora que trouxéssemos
essa discussão aqui para a Casa. Porque é importante para a União, é
importante para os Estados, para os municípios e para o Distrito Federal.
E nós teremos um momento devido que votaram algumas coisas nesse
sentido, aqui nesta Casa, em nível estadual. Portanto, Senhor Presidente,
eu quero discutir e me colocar à disposição. Quero ser mais ou menos
rápido aqui no que estudamos sobre a questão da reforma da Previdência,
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mas quero me colocar à disposição dos colegas também para responder
alguma coisa que possa ser respondido. Talvez, Deputada Helena Duailibe,
a gente não possa responder tudo, mas vamos pesquisar. O importante é
que possamos abrir essa discussão e que seja uma discussão permanente
durante todo esse semestre, porque não acredito que neste semestre vai
ser votada a reforma da Previdência, lá no Congresso, então temos prazo.
E a finalidade é exatamente, depois dessa discussão das audiências públicas
que propusemos, é exatamente fazer um documento para que enviemos
aos nossos representantes congressistas da Câmara Federal, do Senado
Federal para que eles possam pensar ali e ver o pensamento do povo do
Maranhão. E aí Senhor Presidente, vejo V. Ex.ª assim, com grande
importância, Deputado Othelino Neto, na condução dessa questão,
principalmente das audiências públicas e devemos, acho que devemos
começar com uma grande audiência pública, que deve ser conduzida, a meu
ponto de vista, pela Mesa Diretora e, se possível, pelo Senhor Presidente
Othelino Neto aqui em São Luís, na Ilha. E tal a importância do tema, V.
Ex.ª deveria presidir essa audiência pública para tratar, convidando a
Sociedade Civil Organizada para tratar de um assunto tão importante para
as futuras gerações do Brasil e por que não dizer, do Maranhão. O Governo
de Jair Bolsonaro apresentou o seu projeto de reforma da Previdência com
muitas mudanças. Todos nós temos a consciência, eu acho que cada brasileiro
por mais humilde que seja, por menos letrado que seja hoje tem a consciência
da importância da reforma da Previdência. Porque senão não conseguiremos,
em curto espaço de tempo, assegurar as aposentadorias já existentes e,
portanto, não conseguiremos também assegurar as vindouras, as
aposentadorias vindouras. Se a PEC, que está no Congresso Nacional, for
aprovada da forma como está, quem começar a trabalhar agora teria que
cumprir a idade mínima e o tempo de contribuição, só poderia se aposentar
em 2054. Olha como estamos tratando de gerações, por isso a importância
dessa discussão aqui nesta Casa. Têm alguns pontos importantes da
Previdência. Primeiro a questão da idade, que muda. Hoje o homem é
aposentado, na questão da idade, 65 anos, a mulher com 60. A atual
proposta, a atual PEC propõe que seja 62 anos a mulher e continua 65
anos o homem. Ser Prefeita em Imperatriz é uma questão, porque acho que
Imperatriz terá uma prefeita. Precisa, em Imperatriz precisa ter uma Prefeita.
Nunca teve uma Prefeita, mas vai ter. Como é hoje a idade mínima? Não há
idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. Você pode hoje
se aposentar por tempo de contribuição, que está fadado a terminar, em
2033 acabará a aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição,
ficando apenas as idades mínimas. A PEC propõe a idade mínima hoje de
62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Mas é muito importante
dizer que essa idade pode aumentar. Deputado Rafael Leitoa, a idade que
está sendo proposta pelo Governo nessa PEC que ora tramita no Congresso
é 62 para mulher e 65. Ela pode aumentar. Ela pode aumentar. Já em 2024
haverá uma nova atualização onde, se aumentar a expectativa de vida do
brasileiro, em cada ano que aumentar um ano, que aumentar expectativa de
vida do brasileiro, aumentará 75% desse aumento, dessa expectativa de
vida na idade mínima. Ou seja, Senhor Presidente, em 2024 pode ser que as
mulheres, se aumentar um ano só da expectativa de vida, passará a ter que
se aposentar com 62 e mais 75% de um ano que vai dar mais oito meses,
seria 62 anos e oito meses. Então não há uma idade mínima fixa. Isso é
importante ser discutido. E depois, a cada quatro anos, vai ser avaliado
essa questão. E, a cada quatro anos, vai aumentar porque a expectativa de
vida do Brasil está aumentando. Vai aumentar exatamente o homem de 65
vai passar para 65 anos e oito meses. Nos próximos quatro anos vai,
passar para 66 anos. Ou seja, vai aumentando de acordo com aumento da
expectativa de vida. Isso é importante se dizer e é importante ser discutido
aqui. O tempo de contribuição como é hoje mínimo de 15 anos para quem
se aposenta por idade e para quem se aposenta por tempo de contribuição
são 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. O que a PEC propõe?
O que a reforma propõe? O mínimo de 20 anos de contribuição para todos
e para receber 100% da aposentadoria é preciso contribuir por 40 anos,
mesmo que você contribua por 35 anos e tenha idade, você não terá a sua
percepção em 100% total. Você vai receber menos do que isso. Para que
você receba 100% tem que ter 40 anos de contribuição. E se tiver mais de
40 anos de contribuição, poderá receber até 110%. Portanto a aposentadoria
por tempo de contribuição deixaria de existir no final da regra de transição
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como eu já disse anteriormente. E quais são as regras de transição? Talvez,
senhores e senhoras, a coisa mais importante, hoje, muito de nós estamos
aí prestes a nos aposentarmos. Quando eu falo muito de nós, muito de nós
brasileiros, maranhenses, imperatrizenses estamos prestes a nos
aposentarmos, e já estamos entrando na regra de transição. Primeiro, para
a aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição há três
opções: a primeira é a idade mínima. Na regra de transição a idade mínima
que você pode se aposentar para os homens e para as mulheres começa
com 56 anos. Olha que a idade mínima para aposentadoria por idade são
62 que a PEC propõe, mas na transição você já pode começar pedir
aposentadoria com 56 anos, e 61 anos para o homem. E a idade mínima
normalmente é 65 anos para o homem. Então para as mulheres existe uma
diferença de 6 anos e para o homem de 4 anos, a menor, a cada ano, a idade
subiria 6 meses até atingir os 62 anos, que é o máximo da mulher e os 65
anos, que o máximo do homem, ou seja, em 2031, acabaria a regra de
transição nesse quesito idade, para as mulheres e em 2027 acabaria essa
regra transição para o homem, por idade. Outra maneira da regra transição
é pelo tempo de contribuição e pedágio. Essa questão de pedágio precisa
ser bem compreendida, dá para se aposentar com 30 anos de contribuição
das mulheres ou 35 homens, desde que paguem um pedágio sobre o tempo
que falta para se aposentar. Vale só para quem está a dois anos de pedir o
benefício, estamos aqui falando da regra de transição, se faltar dois anos
para que você possa se aposentar, se faltar apenas dois anos, você pode
pagar um pedágio. E que pedágio é esse? Seria 50% do tempo que você
faltaria para trabalhar, se falta dois anos, você teria que trabalhar mais um
ano, os dois anos e mais um, três que seria 50% dos dois anos com a
contribuição você poderia pedir a aposentadoria. Então, isso também é
uma regra de transição para quem está nesse momento para não tirar, para
que serve? Qual é o objetivo da regra de transição? É exatamente não fazer
com os brasileiros não percam os direitos adquiridos, alguns direitos
adquiridos. Outra maneira da regra de transição é o sistema de pontos, a
soma da idade do tempo de contribuição deve ser 86 pontos para as
mulheres e 96 pontos para os homens. É importante dizer que a cada ano
que passa, 2019 é essa regra 86 para as mulheres e 96 para os homens. E,
em 2020, aumenta um ponto, 87 para as mulheres e 97 para os homens. Os
homens vão chegando até a 105 pontos. Quando chegar se estabelece,
acaba a regra de transição. E as mulheres até 100 pontos. As mulheres
atingirão isso, em 2033, e os homens em 2028. A aposentadoria, por idade,
na regra de transição, a idade mínima da mulher sobe seis meses, a cada ano,
até chegar os 62 anos e os homens também sobem seis meses, a cada ano,
até chegar os 65 anos. O tempo mínimo de contribuição também sobe seis
meses, a cada ano, até chegar a vinte anos. Hoje o tempo de contribuição
são 15 anos. Temos aí uma diferença para 20 anos de 5 anos que, a cada
ano, sobe, portanto, seis meses, a cada ano, podendo chegar, até chegar aos
20 anos de contribuição. Você só vai poder se aposentar, em qualquer fase,
com, no mínimo, vinte anos de contribuição. E como é que é feito esse
cálculo da aposentadoria? Muita gente me perguntado essa questão. O
INSS sempre calcula primeiro a média salarial com 80% dos maiores
salários, desde julho de 1994, olhe bem, Senhor Presidente, desde julho de
1994, como que é feito hoje? Você pega a média, 80% da média salarial, os
maiores salários, você deixa de lado, tira, retira 20% dos salários, os menores
salários, e pega 80% dos maiores salários. E você faz ali a média. E essa
media é o valor que você tem, que você recebeu nesses últimos anos. Com
a nova regra, com a nova reforma da Previdência, não, esses 20% também
serão somados e divididos. Ou seja, você cai. Haverá, Deputado Yglésio,
uma diminuição no salário médio visto que você também conta com os
menores salários de julho de 1994 para cá, então isso é prejuízo, sem
dúvida nenhuma, para o trabalhador que pensa em se aposentar. Portanto,
quem cumpre os prazos mínimo de 62 anos nas mulheres e 65 anos dos
homens, e 20 anos de contribuição, tem direito a 60% da aposentadoria.
Você não tem mais direito aos 100% da aposentadoria e para receber 100%
é preciso, como eu disse antes, contribuir por 40 anos. Se passar dos 40
anos, pode receber até 110% do valor do salário mensal que foi calculado
de 1994 para cá. Vou dar um exemplo prático: a média salarial, se você teve,
fez essa conta e deu uma média salarial de R$ 2 mil, um tempo de contribuição
de 35 anos, o tempo além dos 20 anos que é obrigatório de contribuição,
então 35 menos 20 dá 15 anos em que você contribuiu a mais. Esses 15
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anos você multiplica por 2% a cada ano, vai dar 30%, você joga esses 30%
em cima dos 60 básicos, você seria aposentado com 90% em cima do
salário, se R$ 2.000,00 então seria R$ 1.800,00. Você até poderia estar
ganhando o salário de R$ 3 mil, só que quando fizeram a média deu só dois
mil, a média baixou para dois mil e você se aposentadoria com um valor de
R$ 1.800,00. Tudo isso precisa ser visto, discutido, porque não é simples,
não é simples nem para se entender, pessoas que têm um nível cultural
alto, um nível de conhecimento alto não é simples compreender, imaginem
aquelas pessoas que têm um nível cultural menor, que têm um conhecimento
menor, que não tiveram a oportunidade de estudar para compreender as
regras novas da reforma previdenciária. Tem também, Senhor Presidente,
uma questão que não foi discutida ainda e não está clara, não está esclarecida
nem na PEC, é a questão da capitalização. Quem paga hoje, quem pagaria
hoje? Porque o governo é quem paga, mas quem pagaria hoje as
aposentadorias? Quem pagaria as aposentadorias são os trabalhadores na
ativa. Todos nós que trabalhamos, recebemos salários é que teríamos que
pagar as aposentadorias daquelas pessoas que nos antecederam, que já
trabalharam, mas o dinheiro não dá. Nós sabemos que o governo sempre...
por isso que é aquele déficit de R$ 250 bilhões, R$ 249 bi no ano passado.
Bilhões por quê? Porque o governo tem que colocar e garantir as
aposentadorias. Mas qual é a ideia do governo? Essa é a questão muito
séria. É que quem deve pagar as aposentadorias, quem deve fazer a sua
capitalização e a sua poupança seria o próprio trabalhador. Ou seja, o
pensamento que o governo atual está é que para a pessoa que está começando
no mercado de trabalho agora, que ele faça a sua poupança todo mês, vai
entrando aquele recurso e a aposentadoria dele vai ser paga com o dinheiro
dele, que ele poupou. Totalmente diferente da regra que há hoje. Porque a
regra hoje nós que trabalhamos pagamos a aposentadoria de quem trabalhou
ontem, e amanhã, os trabalhadores de amanhã pagarão as nossas
aposentadorias amanhã. Pagarão as nossas aposentadorias amanhã, os
trabalhadores do futuro, mas a regra que o governo quer em relação a
questão da capitalização, ele quer que cada trabalhador no momento, quem
entrar agora no mercado de trabalho, que poupe o recurso e o governo já
tira esse recurso do seu salário e vai fazer uma poupança para cada
trabalhador. Então da sua poupança é que você vai se aposentar. O Governo
teria apenas a responsabilidade de normatizar e de gerir esses recursos
para que, lá no futuro, quando você atingir 65 anos de idade, o Governo
possa lhe repassar aquele dinheiro que você próprio poupou. Então é essa
a questão da capitalização. Essa é uma questão muito séria também a ser
discutida. Os servidores públicos, Senhor Presidente, como é hoje, é possível
se aposentar por tempo de contribuição. Os servidores públicos com 60
anos de idade e 35 anos de contribuição para homens; 55 anos de idade e 30
de contribuição para as mulheres. Hoje é assim, não é? Mas como é que
ficaria os funcionários públicos? Terão que seguir as mesmas regras que os
trabalhadores das empresas, ou seja, os servidores públicos teriam que
seguir as mesmas regras da iniciativa privada. Será preciso ter 62 anos para
as mulheres e 65 anos para os homens e também precisaram ter 25 anos de
contribuição, 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo em que se
der a aposentadoria. Diminuiu a questão dos trinta anos de contribuição
para os 25 anos de contribuição, mas ele tem que estar no cargo há 10 anos.
O servidor público, desculpe, tem que estar como servidor público há 10
anos e naquele cargo que ele está pedindo a aposentadoria ele tem que estar
no mínimo 5 anos. Para quem está próximo de se aposentar também
haverá uma regra de transição para o servidor público que ameniza também
todas as questões. Políticos, nós políticos como é a aposentadoria dos
políticos? Como é hoje? A aposentadoria dos políticos tem regras próprias
de aposentadoria. No PSSC, que é o Plano de Seguridade Social dos
Congressista em Brasília, Congresso Nacional, é possível se aposentar
com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. O político hoje pode se
aposentar com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. O que o
Governo propõe? Que essa aposentadoria do político seja dentro das
regras normais: 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. E para
os deputados e senadores atuais, nós por exemplo, haveria também uma
regra de transição, como tem para todas as classes que precisarão pagar um
pedágio. Só que o pedágio aqui não é de 50%; é de 30%. Para as outras
classes é de 50% no tempo que falta para se aposentar e cumprir a idade
mínima de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Ou seja, a idade
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62 e 65, saindo de 60 para 62 e 65. Tem também a questão da pensão por
morte. A pensão por morte passaria, que hoje é 100%, a ser 50% da
aposentadoria do morto mais 10% por dependente e contando com o
próprio beneficiário como primeiro dependente. Então, seria 60%, 50
mais 10. Mas tiver mais um filho mais 10%, mais um filho mais10%, mais
um dependente, podendo chegar aos 100%, desde que tenha os dependentes
e cada dependente acresceria nesse valor 10%. Muito bem, professores,
que é uma classe. Eu recebi uns professores na minha residência em
Imperatriz esses dias para tratar dessa questão. Como é hoje? Há diversas
regras para essa categoria, para os professores. Em geral os professores da
rede pública de ensino podem se aposentar a partir de 55 anos ou no
mínimo 30 anos de contribuição. As mulheres se aposentam com 50 anos
de idade e 25 anos de contribuição. Professor ligado ao regime da Previdência
Municipal e Estadual tem regras próprias. Professor da rede particular
podem se aposentar com 30 anos de contribuição, homens, e 25 anos,
mulheres. O que o governo propõe agora, neste momento, da Reforma
Previdenciária? A proposta é uma idade de 60 anos para homens e mulheres
professores, que só poderão se aposentar, a partir dos 60 anos, com 30
anos de contribuição, ou seja, aumentando de 25 anos para 30 anos de
contribuição para o professor que comprovar, exclusivamente, tempo de
trabalho nas funções de Magistério da Educação Infantil, nos ensinos
fundamental e médio. Os trabalhadores rurais, Senhor Presidente, que eu
acho que é uma questão extremamente complexa que deve ser estudada,
aprofundada aqui nesta Casa. Porque talvez aí esteja o grande o imbróglio.
Talvez a classe mais desprotegida, principalmente aqueles que trabalham
como agricultor familiar, com agricultura familiar. Eu acho que esta Casa
tem a obrigação de defender esta classe. Porque é uma classe também que
acima de tudo ainda tem desconhecimento. E nós precisamos buscar, dar a
proteção, tratar diferente os diferentes. Dar um tratamento diferenciado a
esta classe, que é uma classe diferente, exatamente, que é o aposentado
oriundo da zona rural, o trabalhador rural. Pode se aposentar com 60 anos,
hoje, os homens, e 55 anos, as mulheres, com 15 anos de contribuição.
Trabalhadores de economia familiar podem se aposentar sem ter
contribuído, desde que comprovem 15 anos de atividade rural. O que está
sendo proposto pelo Governo agora nessa reforma? Que o trabalhador
rural poderá se aposentar com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição,
ou seja, aumentou de 15 anos de contribuição para 20 anos de contribuição.
E o pior, os segurados especiais terão que contribuir com um percentual
sobre a produção, com uma contribuição anual de, pelo menos, 600 reais
para a família. Então, nós temos que estudar isso, adequadamente. Nós
não pudemos, no meu ponto de vista, tirar alguns direitos adquiridos, que
foram adquiridos ao longo dos anos. São ganhos sociais que foram dados a
essa classe, tão desprotegida, no Brasil inteiro, mas principalmente no
Nordeste e no Norte. E nós temos a obrigação de protegê-los. E, portanto,
devemos aprofundar essa discussão aqui nesta Casa. Tem também algumas
regras especiais para os trabalhadores e trabalho que prejudica a saúde, a
questão de insalubridade, como médicos, pessoas que trabalham com
tóxicos, enfim, tem regras especiais nessas questões. Mas outra questão
importante também, que eu quero aqui discutir é o BPC, é o Benefício de
Prestação Continuada. O que é o BPC? É um benefício que é pago hoje aos
idosos e deficientes de qualquer idade que comprovarem baixa renda, hoje,
se você for um idoso, acima de 65 anos, e comprovar que não tem renda,
uma baixa renda, e essa renda seria o quê? Mais ou menos abaixo de 250
reais, você tem direito a esse benefício que hoje é de um salário mínimo. E
se for um deficiente de qualquer idade, também tem direito a esse benefício
que o Governo paga um salário mínimo para essas pessoas. O que o
Governo propõe? O que essa PEC propõe? O que a reforma da Previdência
propõe agora? Pela proposta, o BPC, para idoso, passaria a ser pago aos
60 anos. Hoje, ela só é paga aos 65, parece até uma coisa boa. Vamos pagar
aos 60, vai antecipar o pagamento. Mas está saindo de um salário mínimo
para 400 reais. Tem que ser avaliada essa questão. Para as pessoas de baixa
renda, isso para os idosos. Ao chegar aos 70 anos de idade se equivaleria ao
salário mínimo, o idoso passaria a receber, portanto, o salário mínimo
integral. Para os deficientes de baixa renda, deficientes físicos, qualquer
deficiente de qualquer idade, não haveria mudança no valor, seria ainda,
continuaria sendo um salário mínimo. Tem a questão também do abono do
PIS e PASEP. Aqueles que têm direito, não são todos os trabalhadores que
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têm direito a PIS/PASEP, um é um abono dos trabalhadores da iniciativa
privada e o outro para o setor público, o abono salarial é pago para quem
ganha até dois salários mínimos na atualidade. Na regra que está sendo
proposta, pagaria até um salário mínimo. Ou seja, só teria direito ao abono
salarial quem ganha até um salário mínimo. Quem ganha dois salários
mínimos, como é hoje, ficaria de fora e estaria também em prejuízo. Algumas
regras também, Senhor Presidente, mudou na questão da aposentadoria
por invalidez, que não quero aqui discutir, a questão também dos militares,
que ainda não está claro, não foi enviado para a Câmara ainda nenhuma
PEC tratando dos militares, mas sabemos que haverá mudanças. E
finalmente, Senhor Presidente, para terminar: quem não será afetado? Essa
é uma pergunta que muitos aposentados, já aposentados e outros perto de
se aposentar, que eles querem uma resposta em relação a essa pergunta de
quem não será afetado. Quem já está aposentado, já recebe a aposentadoria
ou pensão, não terá nenhuma mudança no valor do seu benefício, continuará
a receber os mesmos benefícios que vinham recebendo. Quem já puder se
aposentar até a aprovação da reforma, até o dia que a reforma for aprovada
no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Congresso, tanto na
Câmara como no Senado e for colocada em prática, se transformar em lei e
começar a vigorar, quem puder se aposentar até essa data não terá nenhuma
alteração na sua aposentadoria. Claro que poderá também fazer opção
para as regras atuais, mas se quiser continuar na regra antiga, que é melhor,
pelo menos é o que todos acham e se prevê, ele pode continuar na regra
antiga. Então durante todo este ano, quem for se aposentar durante todo
este ano e quando a lei entrar em vigor, assim se ela for aprovada e como ela
for aprovada e ele achar que a regra que ele está hoje é melhor do que a regra
que será aprovada, ele pode entrar na regra de hoje. Então não será também,
portanto, Senhor Presidente, não será alterada a aposentadoria dessas
pessoas. Finalmente, Senhor Presidente, quero chamar atenção, eu sei que
é um assunto muito técnico, são 66 páginas, a PEC que ora tramita no
Congresso são 66 páginas e nós procuramos aqui tirar o máximo de maneira
prática e efetiva, tem muita coisa aqui que eu sei que não compreendida,
nem por mim e nem por vocês e, portanto, nem pela sociedade, mas temos
a obrigação de esclarecer à sociedade ao longo do tempo, exatamente por
meio dessas audiências públicas. Quero dizer ao povo de Imperatriz, da
Região Tocantina, já conversei com o Deputado Marco Aurélio sobre isso,
já conversei com o Deputado Pastor Cavalcante sobre essa questão. Cadê
o outro Deputado da Região Tocantina? Com o Deputado Rildo Amaral.
Todos já conversamos, nós precisamos também levar para a Região
Tocantina, para a Sociedade Civil Organizada, para as classes ali impactadas
essa discussão também. Senhor Presidente, quero convidar.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Deputado Antônio,
permita-me um aparte por favor.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Eu acho que
um tema tão importante que eu pediria a V. Ex.ª...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Embora já tenha concluído seu tempo, Deputado Antônio, V. Ex.ª pode
conceder os dois apartes e, em seguida, conclua.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Muito bem.
Concedo primeiro ao Zé Inácio. Com a palavra o Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) - Deputado
Antônio Pereira, V. Ex.ª traz a esta tribuna, esta Casa um debate sobre um
tema muito importante, que é a reforma da previdência. Mas por pouco V.
Ex.ª não poderia estar discutindo este tema lá na Câmara Federal, porque
V.Exa. quase foi candidato a deputado federal. Se tivesse sido, acho que
teria sido eleito pela sua atuação em todo o Estado do Maranhão. Poderia
estar fazendo este debate lá. Mas eu faço esse comentário prévio para
dizer que temas como esse, muito embora não seja da nossa competência
legislativa, da nossa atribuição votar, mas nós precisamos debater. E eu
sempre tenho trazido temas que são discutidos em nível nacional para o
debate aqui na Assembleia Legislativa, porque acho que nós precisamos
debater como representante do povo do Maranhão, fazer o debate neste
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Plenário, assim como fazer um debate que possa envolver de forma mais
ampla a sociedade maranhense. Nós entendemos que a reforma da
previdência tem alguns pontos que vão atingir, sobretudo, as famílias, as
pessoas mais pobres Brasil afora e no Estado do Maranhão, que é um
estado economicamente dos mais empobrecidos da federação. Esse debate
tem um reflexo muito grande, sobretudo, nos pequenos municípios,
principalmente nos agricultores familiares do nosso Estado. E fazendo um
destaque maior ainda com relação ao impacto, nas mulheres trabalhadoras
rurais. Então essa reflexão, esse debate aqui, embora seja um debate muito
técnico, é muito oportuno. V. Ex.ª está de parabéns em trazer esse debate
para aqui para o Plenário. E V. Ex.ª não estará só nesse debate. Quero lhe
dizer na medida que possamos discutir esse tema não só aqui, mas nas
regiões do nosso Estado, na Região Tocantina, fazer audiência pública,
fazer reuniões para que a gente possa debater para fazer com que a sociedade
possa compreender. Porque os pontos negativos da reforma só serão
barrados se tiver uma grande mobilização da sociedade brasileira para que
venha pressionar o Congresso, agora inicialmente a Câmara dos Deputados,
para que possam ser retirados da pauta, não serem votados e aprovados
projetos que venham de encontro aos direitos adquiridos com muita luta
dos trabalhadores e que precisam ser mantidos. Parabéns a V. Ex.ª.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Agradeço o
vosso aparte e incorporo ao nosso pronunciamento e concedo o aparte ao
Deputado Dr. Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) – Deputado,
primeiramente, lhe parabenizar pela explanação. V. Ex.ª dedicar 30 minutos
do seu tempo para fazer uma análise tão detalhada quanto essa de um
projeto de lei que ainda tem muito a ser melhorado dentro da tramitação no
Congresso Nacional muito nos enriquece como Casa. Digo ainda a respeito,
pegando o gancho que o Deputado Zé Inácio falou, da importância de
protegermos principalmente o trabalhador rural. O Deputado Adelmo fez
uma apresentação aqui logo nas duas primeiras semanas de fevereiro
mostrando que hoje os municípios do Maranhão, principalmente eles
arrecadam cerca de sete bilhões de reais, por ano, que dá praticamente o
dobro que os municípios arrecadam com o Fundo de Participação
Municipal. Então, isso aí dá a dimensão do problema que a gente tem,
principalmente nos Estados mais pobres da Federação, nos municípios
mais pobres com a aposentadoria rural. Falar da questão das mulheres,
foram brutalmente prejudicadas, inicialmente, por essa proposta, por conta
da redução abrupta do valor das suas pensões e aposentadorias também. E
destacar o mais importante: a correção necessária das desigualdades que
talvez, mais uma vez, não seja enfrentada. O déficit do sistema público de
pensões sejam eles de servidores públicos ou dos militares, ele cresce
numa proporção muito maior do que o regime geral que abarca aí quase 50
milhões de brasileiros. Então, a gente tem hoje 50 milhões pagando a
Previdência numa quantidade bem menor, o rombo, por exemplo, dos
militares cresceu 12%, de um ano para o outro, de 2017 para 2018, já o
rombo da Previdência geral cresceu menos de 6%. Então isso nos chama
atenção. Mas chama mais atenção ainda o absurdo da gente ter um déficit
da Previdência da ordem de 268 bilhões de reais e termos hoje empresas
devendo 450 bilhões para o INSS, ou seja, a saída desse dilema da
Previdência que eles aí titubeiam a sete trombetas do apocalipse que há
déficit, há déficit, tem que corrigir, tem que aumentar a idade de
aposentadoria, na verdade, tem realmente que cobrar as empresas, tem que
cobrar os grandes devedores da Previdência brasileira. Eram essas as
palavras. Muito obrigado
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Muito bem,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Deputado
Antônio Pereira, se o senhor me permitir um aparte? Adelmo Soares.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Hélio, o Senhor Presidente me deu 2 apartes, mas V.Exa...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio, é porque os outros deputados estão inscritos no
Tempo dos Partidos.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Fico devendo
ao Deputado Hélio esse aparte, e ao Deputado Adelmo também. No
decorrer desta discussão, vários meses, até porque como muito bem disse
aqui o nosso querido Deputado Yglésio, esse é apenas o ponto inicial, com
certeza, essa PEC será transformada, ela será melhorada no Congresso
Nacional, mas nós temos que, partir de alguma coisa, fizemos esse estudo,
Deputado Yglésio, exatamente, para podermos partir, ver como está, qual
é a proposta. E a partir dessa proposta todos nós podemos, Deputado
Hélio, fazer as colocações necessárias. Todos nós aqui temos alguma
experiência, podemos contribuir, podemos melhorar essa proposta. E
levar aos nossos congressistas exatamente essa ideia, que é o pensamento
da sociedade do Maranhão, para que eles possam ali defender no Congresso
Nacional, na Câmara e no Senado, defender o povo do Maranhão, dentro
de cada nível, dentro de cada classe e da maneira como ela achar. Também
quero dizer ao Deputado Zé Inácio que, sem dúvida nenhuma, realmente,
o Congresso que é o responsável por essa grande discussão, mas nós
temos que fazer aqui na base também. Até porque, com certeza, o estado,
o Governador do estado, o governo do estado mandará algumas coisas em
relação a essa questão, para que nós possamos votar aqui também. Então,
nós temos que estar aqui preparados. E nos preparando com essa discussão.
Senhor Presidente, termino agradecendo a sua benevolência em relação ao
tempo. E dizer que entramos aí com requerimento nas Comissões de
Administração e Seguridade Social e Trabalho e na Comissão também de
Economia, buscando para que essas duas Comissões possam fazer essas
audiências públicas, não só em São Luís, na Ilha, mas nas grandes cidades
do Maranhão. Depois de São Luís eu queria que fosse em Imperatriz, aí
depois nos estenderemos para Pinheiro, Caxias, para as grandes áreas.
Porque eu acho, Senhor Presidente, que é muito importante, V. Exa não
pode se furtar, V. Exa como Presidente desta Casa tem que estar à frente
dessa discussão, porque há uma importância. Quando foi que houve uma
reforma na Previdência tão profunda e tão estreita como está acontecendo
agora e vai acontecer no Brasil? Então é uma oportunidade única de
contribuirmos com o futuro deste país. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bloco Parlamentar.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa pela liderança do governo. Em seguida chamarei
o Bloco Parlamentar Democrático em uma inversão combinada entre os
líderes do Bloco. Deputado Rafael tem cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa. Venho aqui na manhã de hoje, já divulgado
obviamente pela imprensa e pelas mídias sociais, a recuperação da MA034, trecho Baú ao município de Caxias. Que inclusive já tinha solicitação
nossa também ao Secretário Clayton Noleto e que ao que foi informado,
inclusive pelo Secretário das Cidades Deputado Rubens Júnior, que os
serviços de recuperação já iniciarão nesta semana. Agora quero fazer um
parêntese, Senhor Presidente, para a calamidade que está aquele trecho. É
um trecho que interliga muitas cidades, está aqui o Deputado Adelmo,
Deputada Cleide, Deputado Zé Gentil e a mim também que utilizo muito
aquela rodovia, que nos últimos meses completamente se deteriorou, se
acabou. Porque a 226, a BR, foi concluída da parte que não era pavimentada
até o Baú. E ali o que eu pude presenciar in loco por várias vezes estar
percorrendo aquela rodovia, são que as bitrens começaram a pegar essa
faixa de acesso, obviamente, essa rodovia estadual Deputado Vinícius
Louro, saindo ali 10, 226, Baú, Caxias e ali outros destinos, que antes não
era possível utilizar. A rodovia estadual não tem a capacidade de tráfego
que tem uma rodovia federal e aí é que nos remete a essa discussão, mais
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uma vez, das rodovias federais do nosso Estado. A BR-226 é uma luta
antiga de todos nós maranhenses e que precisa ser concluída. O Ministro
de Infraestrutura esteve aqui há alguns dias, na sexta-feira passada, e
garantiu, foi taxativo que a empresa deverá ter seu contrato rescindido.
Mas isso nós temos que pressionar para que aconteça imediatamente,
porque não dá mais para esperar. A luta que foi para concluir o projeto, a
luta que foi da nossa bancada federal para conseguir o recurso e vem uma
empresa, sem know-how técnico nenhum, atrapalhar o estado do Maranhão,
reduzindo o preço, o valor global da obra em quase 40% sabendo que ali
não poderia ser executada e o estado do Maranhão é que paga o pato.
Ainda bem que o Ministro foi muito enérgico. Inclusive nós estamos
entrando com um requerimento solicitando informações oficiais, porque a
informação que nós temos é que foi necessário fazer uma atualização no
projeto, que teve que fazer um novo aditivo. Mas dentro dessa obra existe
o contorno rodoviário no município de Timon que não há necessidade de
fazer aditivo nenhum e que a empresa tem por obrigação contratual de
instalar um canteiro de obras na cidade de Timon. E se ela não assim fizer,
nós iremos também pedir a rescisão do contrato. E que chamem a segunda
ou a terceira colocada ou a quarta colocada, que seja, mas não dá mais para
continuar com essa empresa contratada. Porque já ficou claro que ela não
terminará esta obra e quem vai pagar o preço mais uma vez é o Estado do
Maranhão, a região central, a região do sertão do Maranhão, que precisa
daquela obra como um todo. Eu agora estive percorrendo a BR-226 por
toda sua extensão dentro do Estado do Maranhão e é vergonhoso esse
trecho que, inclusive, está para ser cortado. Tem trecho da MA, da BR 226 no município de Timon que daqui há alguns dias não vai passar nem a
pé. Uma rodovia federal em que não podemos trafegar a pé. E a gente
precisa, obviamente, principalmente nós que moramos ali na região, ser
mais enérgicos com essa situação porque não dá mais. A informação que
me trazem é que até abril essa empresa deverá ter seu contrato rescindido.
E não dá mais para passar a mão na cabeça e dizer “vamos dar um prazo”,
“vamos esperar tantos dias para que eles recomeçam”. Não dá mais, não
dá mais, porque já chegou no limite do limite. Infelizmente está no histórico
dessa empresa não concluir as obras que ganha as licitações. Parece que
nasceu para atrasar o Estado do Maranhão. Inclusive ela foi contratada
porque entrou na justiça, porque tem outras obras que ela não concluiu e
que o DNIT já tinha se manifestado contrário à sua contratação. Então eu
quero aqui, diante desta tribuna, mais uma vez, formar o nosso compromisso
pela luta e implementação da BR-226, que, apesar de ser uma Rodovia
Federal, atinge todos nós maranhenses. Está aí o retrato da MA-034, que
foi concluída uma etapa. E todo aquele tráfego foi jogado na rodovia
estadual que hoje está padecendo urgente de recuperação. Parabenizar
aqui a sensatez do Governador Flávio Dino, do Secretário Clayton Noleto,
que ouviu os nossos pedidos como de muitos colegas, de muitos
companheiros, e que vai iniciar a recuperação daquele trecho que realmente
está uma calamidade. Inclusive passei por lá nesse final e semana, mas
dizer que a BR-226 deve e tem que ser concluída, imediatamente, e suas
obras serem retomadas, inclusive, iniciando já o contorno rodoviário da
cidade de Timon. Porque nós não precisamos mais passar por isso tendo
contrato, tendo recurso em conta. A Bancada Federal reunida. Nós não
podemos ficar refém de grupo privado nenhum querendo atrapalhar o
desenvolvimento de nosso Estado. Era isso, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna, é
para falar que tivemos uma reunião hoje, na Sala das Comissões, reunidos,
as Comissões de Obras e Serviços Públicos desta Casa, com a Comissão
de Meio Ambiente, onde eu quero agradecer o Presidente da Comissão de
Obras, o senhor Felipe dos Pneus, Deputado Estadual, e também o
Deputado Estadual Rigo Teles, que fizeram uma reunião em conjunto
deliberando sobre a questão da Barragem do Rio Flores. E principalmente,
deliberando sobre a questão do rio Mearim. Quero aqui agradecer as
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presenças, onde encontram-se aqui nesta galeria, da senhora Rita de Cássia
Cunha, engenheira agrônoma da FAMEM. Cleber Branco, representando
a sociedade civil, onde, desde já, Clebinho, eu quero lhe agradecer por ser
o idealizador dessa reunião que foi de suma importância para tratar do
nosso Rio Mearim e da Barragem do Rio Flores. O seu Odéssio Ribeiro,
Secretário de Meio Ambiente, de Arari; o senhor Antônio de Sousa,
Coordenador da Defesa Civil; a senhora Maísa Moraes, Vereadora de São
Luís Gonzaga; o senhor Rogério Jerônimo, Vereador de São Luís Gonzaga;
o senhor Raimundo Pereira, Comitê de Bacias; José Oliveira Brito, Secretário
de Meio Ambiente de Bacabal; o senhor Antônio de França, Prefeito de
Pedreiras; o senhor Edilson Carvalho, Engenheiro da SEIC, representando
a SEIC; Manuel Fernandes, Comitê de Bacias; José Raimundo Filho,
Presidente do Comitê de Bacias. ontem tivemos também presenças de
técnicos no tocante à experiência vasta no meio ambiente e também de
infraestrutura. E agradecer a presença dos Deputados, já citei Rigo Teles,
Deputado Felipe dos Pneus, Deputado Zé Gentil, Deputado Ciro Neto,
Deputada Mical Damasceno, Deputado Adriano, Deputado Pastor
Cavalcante. E eram esses os deputados que estavam presentes, mas também
havia outros assessores, como o assessor do deputado Duarte Júnior, que
estava presente e demais Deputados. Enfim, Senhor Presidente, foi uma
reunião muito produtiva, haja vista a grande preocupação que nos traz os
incidentes acontecidos no estado de Minas Gerais, podemos ver várias
catástrofes, deputado Rafael Leitoa, que chegou por último lá na comissão,
várias catástrofes acontecendo nesses estados ceifando vidas de cidadãos.
E a nossa preocupação que isso não venha a acontecer aqui no estado do
Maranhão. Nós temos várias barragens no estado do Maranhão, 11 no
total. E o comitê de bacia representado pelo seu presidente e demais
membros preocupados com o Comitê de Bacia do Rio Mearim do que
possa vir acontecer mediante a falta de manutenção que vem acontecendo
na Barragem do Rio Flores. Foi de suma importância haja vista que houve
várias demandas, mas as principais demandas era primeiro chamar atenção
dos colegas deputados para que, agora, sábado, dia 16, na Câmara Municipal
de Pedreiras, todos possam se fazer presentes nessa grande audiência
pública que estenderá também no tocante a outras barragens como de
Pericumã, que é na cidade de Pinheiro, mas que todos possamos unir
forças, estarmos presentes nessa audiência pública. Aqui a gente pode
acompanhar na galeria, toda a sociedade, essas pessoas que nominamos
aqui, o Prefeito Antônio França presente aqui na galeria, o Klebinho, o Zé
Filho, os Vereadores de Bacabal, os Secretários, o Secretário também da
cidade de Arari, e temos que reforçar esse convite aos colegas Deputados.
Outra demanda que foi tratada, Deputado Zito Rolim, é sobre a
administração da Barragem do Rio Flores. Hoje ela é administrada pelo
DNOCS, um órgão, um instituto que não tem nenhum tipo de
responsabilidade perante essa barragem, não faz nenhum tipo de
manutenção na Barragem do Rio Flores e hoje o comitê vem sugerir, junto
a FAMEM que também esteve lá na reunião, representada pelo seu
representante, para que possamos trocar da administração do DNOCS,
que não tem nem sede aqui no estado do Maranhão, para CODEVASF que
tem sede. As demandas que são levadas à CODEVASF são atendidas de
forma mais emergentes e isso é que precisamos para a Barragem do Rio
Flores. Tem toda essa preocupação que a Barragem do Rio Flores não seja
só um depósito de águas, um reservatório de águas, mas também um
gerador de renda e de empregos, que possa sustentar várias famílias no
tocante da agricultura. Agora pouco escutando sugestões dentro desta
reunião, e, por meio da Secretaria de Agricultura, onde já liguei para o
Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho e para nossa Secretária
Fabiana, para a gente também fazer uma reunião para tratar da agricultura
daquele projeto antigo que tinha lá em Joselândia, abastecendo ali todo o
Estado e o Brasil exportando, como arroz, banana e outros derivados da
agricultura para a gente fomentar e fortalecer novamente essa agricultura
perante o estado do Maranhão. Também que possamos trazer as demandas
da Barragem do Rio Flores para o governo federal haja vista que ali é um
grande potencial de geração de energia, Deputado Felipe dos Pneus.
Imaginemos nós ali com turbinas para que possa gerar energia também
melhorando ainda mais a energia do nosso Brasil, a energia do nosso
Estado. Então, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram
aqui presente hoje, na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado
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do Maranhão, que puderam realmente trazer essa demanda forte, que nós
possamos aqui, Deputados, Deputado Rafael Leitoa, trazer com essa
demanda realmente as respostas e as soluções. Nós estamos cansados,
Deputado Rafael Leitoa, de ver essas demandas aqui e que não é uma
demanda atual é uma demanda antiga que essas pessoas trazem, que temos
o conhecimento, que a gente traz para Assembleia Legislativa, escutamos
várias pessoas e a gente não vê a resolutividade de nada. Aqui estamos
falando do Comitê de Bacias, mas temos que chamar a Secretaria do Meio
Ambiente, chamar o MPF, o MPE, chamar todos os órgãos como Defesa
Civil, Corpo de Bombeiros, o próprio Governo do Estado do Maranhão,
a CODEVASF, que façam presença dentro dessa audiência pública. Porque
lá nós temos demandas, Deputado Rafael Leitoa, que não é só no tocante
da Barragem do Rio Flores, temos demandas como no tocante do Rio
Mearim, nós temos preocupação dos recursos que o Rio Mearim gera, por
meio de impostos e royalties, e esses recursos não estão retornado para o
Rio Mearim, em forma de campanhas educativas, de reflorestamento, até
mesmo trazendo os alevinos para que a gente possa povoar novamente o
Rio Mearim com os peixes que ali outrora tinham bastante lírio, mandubé,
o próprio surubim, que hoje não existe mais no Rio Mearim. E acabar
realmente com essa degradação que acontece lá em Formosa da Serra Negra
por meio de fazendeiros que estão desmatando as margens das nascentes
e fazendo praias. E também, Deputado Rafael Leitoa, a questão da
termoelétrica que leva a água do Rio Mearim numa temperatura e devolve
em outra. Leva a quantidade de água “x” e devolve menos. E nós não temos
nenhum estudo de empresas de fora da Enerva. O que eu sei, o que me
trouxeram é que os estudos que são levados para a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente é da própria Enerva. Como é que a empresa vai fiscalizar
ela mesma? Isso não existe, Deputado. Então o que nós pedimos realmente
é que essas demandas sejam tratadas de forma séria e célebre para que a
gente possa levar essas demandas e soluções para a nossa região. Deputado
Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Vinícius, primeiro, eu quero o parabenizar pela sua luta
permanente pelo Rio Mearim. Não é desse mandato. Não é desse mês. É
desde quando V. Ex.ª tomou posse nesta Casa como representante da
região do Mearim. Ressaltar o importante trabalho do comitê, mas V. Ex.ª
toca novamente naquilo que nós já vimos discutindo ao longo dos últimos
anos, que é a implementação dos recursos hídricos de forma eficiente no
Estado do Maranhão. Avançamos na legislatura passada com a aprovação
da Lei do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, mas nós, inclusive,
estivemos em Pedreiras e Trizidela, eu não me recordo, fazendo audiência
pública exatamente sobre a termoelétrica. E ali nós colocamos que as
compensações ambientais deveriam ter sido cobradas, saber que recursos
destinados dessas compensações estavam sendo devolvidos para o rio,
inclusive para a fomentação desses projetos. Então eu acho que a luta não
para, até porque tem que ser permanente. A preservação tem que ser
permanente. E peço que V. Exa. faça novos expedientes às secretarias de
controle da política, cobrando a questão desse licenciamento, dessa
renovação, a aplicação desses recursos. E também a gente fazer o
acompanhamento da execução do Fundo Estadual de Recursos Hídricos,
que é permanente. A luta nossa pela implementação dos comitês não
parou. No ano passado nós avançamos muito no comitê do Rio Itapecuru.
Vamos concluir ainda esse semestre. O comitê do Rio Parnaíba, que iniciamos
a luta aqui pelo Estado do Maranhão, em 2015, nós conseguimos concluir.
Hoje o rio Parnaíba tem o comitê instituído com a direção provisória.
Inclusive faremos três eventos ainda este ano aqui no Maranhão, dez no
Piauí e quatro no Ceará. E iniciaremos também, Deputado Antônio Pereira,
Deputado Rildo Amaral, Deputado Marco Aurélio, sobre a questão do
comitê do Tocantins-Araguaia, que precisa também ser estabelecido,
fundado e ter seus recursos garantidos, para que a gente possa continuar
com a preservação dos nossos recursos hídricos. Mas quero destacar
também que V. Exa. falou algo que eu acho interessante realmente, a questão
da mudança do órgão gestor DNOCS, CODEVASF. A CODEVASF está
aqui na cidade de São Luís. É muito mais cômodo realmente, muito mais
prático e é muito mais eficiente talvez o gerenciamento dessas barragens
pela CODEVASF. Inclusive aí traria um incremento ao órgão, que é no meu
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ponto de vista que já tive oportunidade de prestar serviço como profissional,
como engenheiro civil, que tem sim além do know how, tem técnicos
competentes, concursados, que conseguem, sim, cuidar das nossas
barragens, que conseguem dar o apoio técnico necessário. Até porque a
CODEVASF está presente hoje em quase todo o Estado do Maranhão.
Então é bem verdade que nós conseguimos aí avançar bastante nessa
política das barragens e que não podemos deixar de nos preocupar com
essa situação. E obviamente é importante que a gente aprenda, sim, com as
falhas humanas que acontecem por aí. Então parabenizo V.Exa. e todos os
envolvidos que tiveram hoje aqui na Assembleia Legislativa discutindo
mais uma vez essa importante temática que nós vamos continuar discutindo
ao longo do ano por, apesar de estar nessa missão tão honrosa, a gente
consegue compartilhar e estamos na Comissão de Meio Ambiente e, de já,
nos colocamos mais uma vez à disposição dessa política tão nobre,
deputado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Rafael Leitoa, quero aqui lhe agradecer pelas suas palavras, V.Exa. também
que é um lutador, principalmente pelas bacias dos rios que banham o
Estado do Maranhão, um lutador pela Região dos Cocais. E quero aqui
pedir o apoio de V. Exa. e a presença de V.Exa. na cidade de Pedreiras agora
dia 16, que V.Exa. como líder do governo possa convidar todo o seu bloco,
que os deputados em bloco também cheguem na Cidade de Pedreiras,
Deputado Ciro Neto, e façam presença, V.Exa. já confirmou sua presença,
é muito importante todos os deputados. A audiência Pública vai ser realizada
na parte da manhã na Câmara Municipal de Pedreiras. Senhor Presidente,
agradeço pelo tempo, mas eu quero só acrescentar mais um pouquinho.
Então, Deputado Rafael Leitoa, nós temos várias demandas, V.Exa. como
líder do governo, e eu como líder do Bloco Parlamentar Democrático que
também somos da base do governo, que a gente possa também ir até a
CAEMA, Deputado Rafael Leita, e possamos ver um plano de trabalho
que a CAEMA vá ter, para que a gente possa combater também as águas
que ali do rio saem limpas, de forma que são tratadas e consumidas pela
população e volta aos rios, Deputado Antônio Pereira, em forma de esgoto.
Então eu sei que isso não é um problema de agora do nosso Governador
Flávio Dino. Nós sabemos que isso é um problema antigo no Estado do
Maranhão, mas que ele seja...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado Vinícius, por gentileza,
V. Ex.ª poder encerrar.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois, Senhor
Presidente, pela Liderança.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Muito obrigado, Senhor Presidente, então Senhor Presidente eu
até peço desculpa, porque é um assunto sério e um assunto muito
importante e é um assunto que vem preocupando bastante toda a nossa
região, todas as pessoas do Maranhão. Então, Senhor Presidente, agora
vou falar menos do que do tempo da Liderança, isso não é um problema,
Deputado Edivaldo Holanda, que é de agora. Isso é um problema crônico,
antigo, mas que a gente peça atenção, e eu peço atenção do Governo do
Estado do Maranhão, do nosso Governador Flávio Dino, e da própria
CAEMA que, nessa nova modalidade da política maranhense, dessa
mudança que o Maranhão vem acontecendo possa ser o pivô nesse governo
no início do tratamento dessas águas. E que essas águas que vão de forma
limpa para as cidades e voltam em forma de esgotos sejam tratadas. Haja
vista que nós não podemos assumir a responsabilidade somente, Deputado
Yglésio, os agentes públicos, os Prefeitos, os Vereadores, aqui o comitê de
Bacias, Secretários, não, nós temos que chamar a atenção da população. E
que ela possa também fazer a sua parte. Não jogando lixo nos rios,
preservando as margens dos rios, preservando o tempo da piracema, que
não possam pescar naquele período. Preservando também as margens dos
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lagos, que o que a gente pode ver, Deputados, são construções que vão
acontecendo fechando aqueles riachos, que vão atravessando as cidades.
Em Pedreiras mesmo isso acontece muito e eu acredito que em todas as
cidades. E tem que ter uma fiscalização mais enérgica dos órgãos públicos
municipais, mas também temos que chamar a conscientização da população.
Não adianta a gente estar aqui lutando pela preservação do rio, pelo rio
Mearim, lutando pelo tratamento do retorno da água aos rios, fazendo a
nossa parte se a própria população não tiver consciência do seu papel
dentro da sociedade. Se os pais e mães não educarem seus filhos para que
eles cresçam de forma responsável para ali continuar tendo uma grande
educação. Então isso não é da noite para o dia, mas se não se iniciar,
Klebinho Branco, não vai valer de nada o nosso trabalho aqui. Nós estaremos
aqui falando ao vento, mas tenho certeza, mediante toda essa reunião
dessa audiência pública do dia 16, o Presidente da Comissão de Obras já
marcou uma visita in loco à Barragem do Rio Flores no dia 26 e dia 27 na
Barragem do Rio Pericumã. Nós temos que fazer esse movimento, provocar
situações para que os órgãos competentes, as autoridades competentes
tanto federais como estaduais e municipais possam fazer essas campanhas
de educação, provocar essas empresas por investimentos. Que a gente
nunca viu esses investimentos no rio Mearim. Pelo menos desde o
momento, desde 1981, que eu vivi, que eu nasci nunca vi nenhum tipo de
investimento de nenhuma empresa privada dentro do rio Mearim. São
essas as minhas palavras, Senhor Presidente, e lhe agradeço novamente
por ceder mais esse tempo, porque nós sabemos que é um assunto muito
importante e V. Exa., sei que é uma pessoa sensata, que realmente nos
cedeu esse tempo vendo a gravidade do problema.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Pela liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Primeiramente quero agradecer a Deus. Bom dia Senhor
Presidente, bom dia Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria,
imprensa, internautas. Trago aqui as informações da reunião que tivemos
agora pouco pelas Comissões de Obras e Serviços Públicos e de Meio
Ambiente desta Casa, para tratar da situação da Barragem do Rio Flores.
Com a presença dos demais Deputados das comissões, Prefeitos,
Secretários municipais, Vereadores e lideranças. E quero dizer que essa é
uma discussão de extrema importância que está apenas começando.
Sabendo da problemática de competência da gestão dessas barragens, que,
desde 2014, se encontram de total abandono. Como deliberação da reunião
anuncio aqui que vamos fazer uma visita a todas essas barragens no
Maranhão, pela Comissão desta Casa. Como também estive com o
Presidente do CREA e ele comunicou também que o CREA, Conselho
Regional de Engenharia, irá fazer também a vistoria dessas barragens aqui
no Maranhão. Também cobrando as responsabilidades e informações dos
órgãos competentes, como o DNOCS, que hoje ele não possui nenhuma
sede aqui no Maranhão. Como o órgão que é responsável da vistoria
dessas barragens não tem uma sede em nosso Estado? Então é uma grande
preocupação nossa. Foi levantado na reunião que a administração passe
para CODEVASF. E hoje a Barragem do Rio Flores, por exemplo possui
uma capacidade de reservatório de 3 milhões de m³. Imagina: se houver o
rompimento, pode afetar dezenas de municípios próximos. E vou propor
a criação do Plano Estadual de Segurança das Barragens, colocando em
prática a Lei Federal, a Lei 121.334/10, que ela trata sobre a Política
Nacional de Segurança das Barragens, adequando a Lei à realidade de nosso
Estado. Já nos dias 27 e 28 de março, eu comunico a todos que a nossa
Comissão de Obras, Senhor Presidente, estará vistoriando a Barragem do
Rio Pericumã, que é localizada no município de Pinheiro. Já estamos
convocando a participação de nossos deputados estaduais, federais,
senadores e a sociedade civil, Ministério de Infraestrutura, a FAMEM, o
Crea, Agência Nacional de águas, UFMA, UEMA, Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil, CODEVASF, DNOCS, Secretaria de Meio Ambiente do
Estado, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social,
prefeituras, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e o
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Poder Judiciário, consórcios, comitês e outras entidades que queiram estar
presentes. E reforço aqui que estamos apenas iniciando essa luta. E que
quero contar como o apoio de todos os meus pares para que este Poder
legislativo encabece essa causa, de modo a evitarmos uma grande tragédia
aqui no nosso Estado do Maranhão, como a de Brumadinho e a de Mariana,
porque pode acontecer aqui no nosso Estado. E quero comunicar a todos
que amanhã terei uma reunião com o Secretário Jeferson Portela para
solicitar o apoio das forças de segurança na gestão das barragens. Um outro
pleito que vamos tratar é a implantação do ICRIM e IML em Santa Inês.
Hoje está aqui a solicitação sobre a instalação do IML em Santa Inês. E
aproveito para saudar a presença da comissão de Santa Inês, que está aqui
na galeria, na pessoa da senhora Macielma, que é assistente social. Muito
obrigado a todos e tenham um bom dia.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Bloco Parlamentar de Oposição.
Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Só um minuto, Deputado Vinícius.
Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, só para fazer um registro do senhor Denis e da senhora Dina e
de seus dois filhos, Segundo e Maria, que estão na galeria, fazendo presença
e acompanhando todas as audiências e reuniões aqui desta Casa.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Registramos e reiteramos também
os cumprimentos, Deputado Vinícius. Bloco Parlamentar Solidariedade/
PP. Deputada Thaiza. Quatro minutos. Ausente? Deputado Ciro. Quatro
minutos. Se quiser utilizar os oito minutos...
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, Presidente,
membros da galeria, imprensa, internautas. Bem, o que me traz hoje aqui
são boas notícias. Nessa quinta-feira, pela manhã, no município de
Presidente Dutra, nós vamos receber o SEBRAE, onde estaremos, o
município de Presidente Dutra e demais cidades da região, assinando um
convênio com o SEBRAE, do Programa Jovens Empreendedores Primeiros
Passos, onde no município de Presidente Dutra serão beneficiados três mil
alunos que serão acompanhados por profissionais do SEBRAE que
capacitarão os professores da rede municipal. Eles fornecerão todo o
material didático para esse programa, criando nos nossos jovens esse
espírito empreendedor e todo esse trabalho feito pelo SEBRAE. E também
estaremos anunciando em conjunto com o Presidente do Conselho
Deliberativo do SEBRAE a criação, no município de Presidente Dutra, do
Curso Técnico em Agronegócios, uma parceria entre SEBRAE e município,
que beneficiará anualmente 60 alunos, um curso de dois anos de duração
reconhecido pelo MEC também será oferecido agora no município de
Presidente Dutra. Também, Senhor Presidente, quero ressaltar mais um
projeto que apresentemos na Casa, e entrou hoje na Ordem do Dia, projeto
do SUSAF, da criação do projeto do SUSAF Maranhão, que é o Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, artesanal e de
pequeno porte. É um projeto que já vem de encontro a anseios do Governo
Federal e já temos três Estados na nação que já saíram à frente e já
estabeleceram o SUZAFE. Em Minas Gerais, o SUZAFE fará o quê?
Emitirá um selo de sanidade onde equiparará o Sim municipal ao CIE
estadual possibilitando que os produtores e os micros empreendedores
rurais possam fornecer insumos e produtos atestados a sua qualidade
sanitária e que possa também tramitar, transitar, melhor dizendo, por
todos os municípios do Estado do Maranhão aquecendo assim a nossa
econômica, facilitando, gerando emprego e renda ao povo do Maranhão.
Também apresentamos uma Indicação ao Governo do Estado que seja
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instalada a Farmácia de Medicamentos Especializados - FEME do Estado
- no Município de Presidente Dutra por entendermos de se tratar de um
município geograficamente bem localizado em nosso estado, cortado por
duas BRs, o que facilita o acesso dos usuários desses medicamentos até o
Município de Presidente Dutra, em vez de se deslocar somente ao
Município de São Luís. Também apresentamos o projeto de lei que
incorpora a rodovia municipal que liga o Município Presidente Dutra ao
Município de Gonçalves Dias com a extensão de 42km a malha rodoviária
estadual. E também apresentamos um projeto que trata de regulamentar
algumas medidas que já foram tomadas pela ANVISA, por meio RDC
nº44, das resoluções do Conselho Federal de Farmácia e da Lei Federal
13.021/2014. Sem mais para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Com a palavra, o Deputado Yglésio, por 10 minutos, com
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, bom dia aos nobres Deputados, em
especial as Deputadas e servidoras desta Casa, congratulá-las pela passagem
do dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher. Cumprimento aqui a
Deputada Andreia Rezende, Dr.ª Cleide, Deputada Daniella Tema,
Deputada Dr.ª Thaiza, Deputada Dr.ª Helena Duailibe e Deputada Mical
Damasceno. Senhoras e Senhores, dizem que a vida é feita de escolhas e
quando escolhi ser médico, médico do Sistema Único de Saúde eu nunca
imaginei que isso fosse me levar algum dia a chegar aqui nesta Casa, porém,
tivemos a oportunidade de sermos escolhidos pelo povo para representálo. Para mim isso é uma honra, mas acima de tudo uma grande
responsabilidade. Muitas vezes os papéis de médico e de Deputado se
confundem, mas hoje peço a licença de vocês para falar muito mais como
médico do que como parlamentar. A Torá nos ensina que quem salva uma
vida, salva o mundo inteiro e nos meus 15 anos como médico já tive de
fazer muitas escolhas, mas cada homem e mulher que se torna pai e mãe
sabe que a única coisa que não é negociável, onde não há espaço para a
gente fazer escolhas é quando temos que salvar a vida de um filho. Como
político, da mesma forma, eu acredito que cada um de nós tem a obrigação
de fazer o seu melhor para que toda criança tenha a chance de ter a sua vida
preservada e, mais do que isso, tenha a dignidade durante todo o seu
atendimento. Eu digo isso para falar um pouco do ocorrido no final de
semana com o menino Pietro e, a partir dele, analisar o quadro de assistência
à saúde infantil no Estado, buscando única e exclusivamente prestar
contribuição realmente às políticas públicas de saúde no Maranhão. O
Pietro foi um menino com um quadro de hidrocefalia mielomeningocele,
paralisia cerebral, quadros tanto de origem congênita como resultante de
uma inadequada assistência ao parto que evoluiu com uma pneumonia. No
curso da internação do Pietro no hospital ele teve uma pneumonia e que
teve que tratar com antibióticos, isso terminou prolongando a internação
no Hospital da Criança. O Hospital da Criança, para quem não sabe, hoje
não tem centro cirúrgico. A reforma ainda não foi concluída e
momentaneamente não há prazo para a finalização dela, então ele necessitou
sair do hospital para fazer dois procedimentos que são extremamente
simples, que é uma gastrostomia e uma traqueostomia. São procedimentos
para alimentá-lo e facilitar a sua respiração, são procedimentos simples,
mas que por conta da grande demanda do Hospital Juvêncio Matos, que é
estadual, e do Hospital Materno Infantil houve uma demora para essa
transferência, que é natural quando há uma sobrecarga hospitalar.
Parabenizamos a todos os envolvidos nessa transferência, principalmente
à equipe da regulação de leitos do estado do Maranhão. Parabenizar também
o Secretário estadual Carlos Lula e ao Secretário municipal de Saúde Lula
Filho. É inegável que houve avanços nos últimos anos dentro da assistência
à saúde no Maranhão, inauguração de novos hospitais, elaboração de
programas de maior assistência, de democratização do acesso,
principalmente, mas os avanços não podem nos cegar quanto à necessidade
de vencer os retrocessos. E é inegável que tem um problema muito sério
hoje ainda com os leitos de UTI tanto neonatal, que vão daquelas crianças
até 30 dias de vida, quanto de UTI pediátrica, onde o cenário ainda é mais
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grave, que vai até 13 anos e 11 meses de vida para ocupar o leito. Mais do
que salvar uma vida, a gente pega um caso desses que é muito emblemático
e, por vezes, toma a atenção das redes sociais, mobiliza recursos, mobiliza
esforços, mobiliza paixões, mobiliza toda a opinião pública, mas às vezes
a gente tem que pensar em mais do que salvar apenas uma vida. A gente
tem que olhar para a necessidade do macrossistema ser ajustado à demanda.
E o nosso dever como parlamentar é esse. Hoje o cenário ideal do ponto de
vista de orientação do Ministério da Saúde é que para UTI pediátrica
existam quatro leitos para cada dez mil habitantes pediátricos na faixa
etária. No Maranhão calcula-se que tenhamos cerca de 1 milhão e 200
habitantes nessa faixa etária. Então teríamos que ter próximos de 400
leitos de UTI pediátrico no Estado. Quanto à UTI neonatal, aquela que
recebe as crianças nos primeiros dias de vida e que tem um papel fundamental
na impactação da sobrevida ou não desses menores, teríamos que ter
quatro leitos para 1000 nascidos vivos, para essas UTIs neonatais. O
custo de implementação de um leito desse não é pequeno. É em torno de
100 mil reais só em termos de equipamentos. E em termos de custeio nós
também temos uma despesa importante, lembrando que o SUS paga por
uma diária dessa de UTI Neonatal de 131,9 reais a 567,32 mais ou menos,
por dia. A realidade maranhense ainda está aquém do ideal, tanto no município
de São Luís, quanto na distribuição de leitos pelo interior do Maranhão. O
Maranhão, para vocês, terem uma ideia, hoje tem um déficit de 274 leitos
de UTI neonatal. O que nos dá a média inadequada de 1,18 leitos de UTI
para dez mil habitantes. Para ter ideia, no Sudeste, a média é de 4 leitos; no
Rio de Janeiro, a média é de 5,58. Ou seja, nós estamos ainda muito longe
do que é o mínimo que se espera. O Hospital da Criança hoje tem em torno
de 86 leitos, não tem nenhum leito de UTI Pediátrica no Hospital. Existe
a contemplação prevista para a reforma, porém há um atraso significante
da obra, orçada em 15 milhões de reais, para que haja continuidade e
finalização das atividades. Hoje com 60 leitos, mais 14 leitos de área
vermelha, que, para quem não sabe, parece muito com leito de UTI, mas,
por exemplo, ele não permite que faça hemodiálise numa criança, caso seja
necessário. Então temos 14 leitos emergenciais de área vermelha e mais 6
leitos de área amarela. Então o Hospital da Criança funciona em torno de
80, 85 leitos. Com a reforma, inicialmente se pensou em 174 leitos para o
hospital. O que daria um salto grande de qualidade e de capacidade de
atendimento, com UTI de 11 leitos, inclusive leito de isolamento e um
Centro Cirúrgico com quatro grandes salas. Mas, provavelmente, essa
capacidade aqui total de 174 leitos inicialmente prevista vai ser reduzida
para em torno de 90 a 100 leitos, por conta da dificuldade relatada pelo
município de arcar com o custeio. São Luís, hoje, anualmente, gasta mais
ou menos oitocentos e cinquenta milhões de reais, seiscentos e cinquenta
milhões de despesa feita pela Secretaria Municipal de Saúde, duzentos
milhões para a autarquia hospital Municipal Djalma Marques. E é um
volume de dinheiro muito alto, gasto em torno de sessenta e três por cento
apenas com o pagamento de pessoal. O que reduz bastante a margem de
aumento para custeio das ações de saúde no hospital. Esse é um problema
a ser enfrentado. A outra situação é em nível federal. Nós temos o hospital
Materno Infantil, que é a única unidade do Estado a realizar alguns tipos de
procedimentos de complexidade maior, de alta complexidade, a
neurocirurgia lá dentro realiza, a broncoscopia infantil que é uma das
coisas que o Pietro vai ter que sair do hospital Juvêncio Matos e ir ao
Materno Infantil para fazer a broncoscopia. A UTI pediátrica do Materno
é pequena, proporcionalmente, tem dez leitos. E temos lá mais quarenta e
dois leitos de UTI neonatal. Na rede estadual, o cenário também ainda está
aquém do que a gente precisa. Nós temos dezenove leitos de UTI pediátrica
e cento e cinco de UTI neonatal. Então a gente tem um déficit em torno de
duzentos e setenta e quatro leitos de UTI neonatal e de quase trezentos e
cinquenta leitos de UTI pediátrica. Nossa proposta aqui em termos de
cobrança pública que a gente deve fazer, é necessário ao exercício da
atividade parlamentar, é que seja finalizado, no menor tempo possível,
esta obra do Hospital da Criança, que sejam abertos leitos de UTI pediátrica
nos hospitais macrorregionais no Estado, já vi na semana passada uma
reunião do Deputado Felipe com o Secretário Carlos Lula tratando sobre
a abertura de leitos de UTI pediátrica no hospital de Santa Inês, no
macrorregional de Santa Inês. Investimentos nos hospitais de referência da
Grande Ilha. E, claramente, a gente tem déficit ainda de profissionais
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habilitados para manejar esse tipo de paciente, que não adianta você só
abrir a estrutura hospitalar e não ter o profissional qualificado. Então a
gente tem que realmente formar profissionais em pediatria aqui, estimular
as residências médicas, os programas de residência em pediatria,
neonatologia e cirurgia pediátrica. Temos pouquíssimos cirurgiões
pediátricos, aqui no Maranhão ainda, E precisamos mais do que tudo,
discutir, discutir com os especialistas da comunidade acadêmica, com os
profissionais de gestão e assistência que são as pessoas realmente que
fazem o dia a dia. E também aqui em termos de recursos, creio que, em caso
de necessidade, cada um de nós possa destinar para o ano que vem, para a
conclusão da obra, um volume de emendas que considero aqui importante.
Mas a gente fala muito de macroestrutura hospitalar, de leitos de UTI, de
coisas caras e nos esquecemos do básico, o pré-natal. O pré-natal são seis
consultas que a gestante precisa fazer no curso da sua gestação e até um
ano atrás aqui no Maranhão de 217 municípios, 210 tinham uma cobertura
menor do que 25% do pré-natal. A meta de atingimento dessa cobertura o
ideal é que chegue pelo menos a 75%. Isso nos traz obviamente
complicações. Porque a gestante que não faz o pré-natal submete o feto a
problemas: transmissão de doenças de mãe para o filho, não reconhecimento
precoce de malformações que poderiam ser tratadas de uma maneira melhor.
E nos leva ao resultado fatal que nós temos aqui no Brasil, que é uma
mortalidade de 44 a 110 óbitos em 100 mil nascidos vivos que, para vocês
terem uma ideia, no Japão, é de 6, ou seja, nós estamos com uma mortalidade
quase de 20 vezes maior ainda no Japão e em alguns cenários. É óbvio que
o pré-natal vai reduzir as complicações de parto. Tem estudos internacionais
que indicam que teremos uma redução de até 90% das complicações e há
aqui no Estado iniciativas positivas como, por exemplo, o cheque cesta
básica a gestante, que é um valor de R$ 900,00, que é pago em 09 parcelas,
06 antes de a gestação chegar ao término e mais 03 após o nascimento da
criança. Então é uma boa iniciativa, sem dúvida, mas mais do que isso, mais
do que estimular com recursos financeiros temos que investir em educação,
inclusive educação sexual e planejamento familiar. Na contramão do que é
a orientação hoje em Brasília, do Governo Bolsonaro, da Ministra Damares,
acredito realmente que a gente deva cada vez mais inserir o educador no
papel de educação sexual realmente nas escolas, para que as crianças
realmente não tenham que recorrer ao site de pornografia para ter uma vida
sexual plena no seu desenvolvimento. Facilitar o acesso a informação vai
nos levar, sem dúvida, a um maior acesso ao sistema de saúde, sempre com
foco na prevenção, que é o que de fato barateia e assegura uma melhor
assistência. Nós convivemos com pobreza, convivemos com sequelas de
ignorância e muitas vezes a gente vê no dia a dia e nas redes sociais a
necessária convivência que temos com a tragédia, mas a gente só não pode
ter é indiferença com o mundo à nossa volta, com essas pessoas que
morrem dia após dia com causas completamente evitáveis, contornadas
com cada um de nós apenas com um mínimo dever de fazer nada mais do
que a sua parte. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Concedo a palavra ao Deputado Zé
Inácio, por dez minutos, com aparte.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, galeria, imprensa. O que me
traz mais uma vez a esta tribuna, Senhor Presidente, é para fazer o registro
que na manhã de hoje a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de
Janeiro prenderam dois suspeitos pelo assassinato da Vereadora Marielle
Franco e do motorista Anderson Gomes. Crime que completa no dia 14, na
próxima quinta-feira, 1 ano. E segundo a denúncia formulada pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério
Público do Rio de Janeiro o policial militar reformado, Ronnie Lessa,
efetuou os disparos e o ex-policial Élcio Vieira de Queiroz dirigia o carro do
atirador. Eles foram logicamente denunciados pelos crimes de homicídio
qualificado contra Marielle e Anderson Gomes, e tentativa de homicídio
de Fernanda Chaves, assessora da Vereadora que sobreviveu, inclusive deu
entrevista anteontem, no último domingo, no Fantástico. A investigação
aponta também que o Ronnie monitorava a Marielle via internet, as suas
agendas, assim como chegou também até a monitorar o atual Deputado
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Federal, do Rio de janeiro, o Freixo, do PSOL. Digo isso e faço questão
também de relatar para demonstrar o risco que é fazer atuação parlamentar
contundente sobre determinados temas que os parlamentares têm convicção,
acreditam e defendem no Brasil afora. É importante também destacar que
a denúncia apresentada pela justiça, pelo Ministério Público, também
prevê indenizações favorável às famílias das vítimas. Mas o que mais me
traz a esta tribuna é para tratar de um tema que chocou o Brasil, que teve
repercussão internacional, repercussão no mundo inteiro, por se tratar do
assassinato de uma mulher negra, lésbica, que defendia comunidades carentes
da periferia do Rio de janeiro, nas favelas do Rio de janeiro e tinha como
tema central da atuação do seu mandato a questão de gênero, a luta pelo
empoderamento das mulheres. E esse crime também tem uma relação
muito estreita com as milícias no Rio de Janeiro. Isso acaba tendo uma
conotação política que não diz respeito somente ao Rio de janeiro. Acaba
repercutindo em nível nacional. E por isso que eu faço também questão de
relatar que o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz ostenta em seu
perfil no Facebook uma foto ao lado do atual Presidente da República Jair
Bolsonaro. Talvez uma simples foto não diga nada, mas as coincidências
apontam que a investigação precisa ser aprofundada. Os dois aparecem
sorrindo na foto, aparentemente nada demais, mas ela foi postada depois
do assassinato da Marielle, em 04 de agosto, em plena campanha
presidencial. O que eu particularmente entendo que talvez um dos motivos
da lentidão na investigação de durar quase um ano para se chegar aos
assassinos talvez seja para que esse crime não tivesse repercussão no
processo eleitoral de 2018. Quanto ao policial militar reformado Ronier
Lessa, apontado como autor dos 13 disparos que mataram a Marielle e o
Anderson, ele mora no mesmo condomínio do atual Presidente da República
Jair Bolsonaro. Foi preso no mesmo condomínio dele às 4h da manhã.
Aparentemente isso não quer dizer nada, mas as digitais do crime da
Marielle Franco, no quintal do atual Presidente da República Jair Bolsonaro
talvez, digo mais uma vez e repito, talvez, esse talvez seja a principal
motivação da lentidão na apuração do caso. Lógico que essas prisões são
importantes, muito embora tenha sido muito demorada, mas é importante
destacar que mesmo que fazendo um ano alguma resposta está sendo dada,
sobretudo por conta da pressão internacional, sobretudo por conta da
mobilização de vários militantes dos partidos de esquerda, por conta de
vários militantes do movimento social, sobretudo da causa em defesa das
mulheres que pressionam as autoridades públicas no país para que deem
uma resposta. O papel da imprensa também é um papel destacado da
imprensa nacional no sentido de aprofundar e dar resposta rápida às
investigações.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado Zé
Inácio, só um aparte.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Darei já o aparte, só
para eu concluir o meu raciocínio. Então é preciso ir além, resolver o caso,
mas dar resposta não só àqueles que assassinaram, apertaram o gatilho,
conduziram o veículo e se empreenderam em fuga, mas dar resposta aos
mandantes do crime. É isso que a sociedade brasileira clama. É isso que a
opinião pública internacional também tem pressionado o Brasil nesse
sentido. Porque não se trata apenas de um assassinato, de uma vereadora
de um Estado importante, do Rio de Janeiro, mas se trata de um assassinato
na tentativa de calar a voz de uma parlamentar, uma tentativa de impedir
a liberdade de expressão, uma tentativa de calar aqueles que lutam por mais
democracia. Na verdade, esse assassinato da Marielle é uma afronta ao
estado democrático de direito no Brasil. E por isso tem que ser investigado
de forma profunda. Então, eu quero neste momento, antes de concluir a
minha fala, dar o aparte ao Deputado Duarte Júnior.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) Deputado Zé Inácio, eu parabenizo V.Exa. pela lembrança desta data, de
fato, a lei existe e deve ser cumprida por todos. Esse caso precisa ser
esclarecido e os culpados precisam ser punidos. Eu aproveito nesse mês,
onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, essa data histórica
fruto de inúmeras reivindicações sociais, movimentos sociais. E requeiro
aos colegas, ao Presidente, Deputado Marco Aurélio, que a gente possa,
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neste mês de março, nos unir para votar nos projetos que estão em trâmite
nesta Casa que tratam sobre a defesa dos direitos das mulheres. Existem
vários projetos, alguns projetos, inclusive de autoria da Deputada Ana do
Gás, Ana Mendonça, que hoje é Secretária da Mulher. E é importante que,
neste mês comemorativo, a gente possa avançar no trâmite desses
processos para que eles possam ser votados e possamos garantir mais
direitos as mulheres maranhenses. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Muito obrigado. Eu
incorporo o seu aparte ao nosso pronunciamento. E finalizo, Senhor
Presidente, destacando que longe de mim fazer qualquer tipo de acusação
a qualquer cidadão, muito menos a quem ocupa o maior cargo da nossa
nação, mas há situações que geram, pelo menos, suspeitas que precisam
ser investigadas, dada a conduta dos atores que estão envolvidos, não só
do ponto de vista factual, mas do ponto de vista inclusive política. Para
concluir quero destacar que agora, ontem a jornalista Constança Rezende
foi publicamente repudiada pelo Presidente da República, jornalista, porque
fez uma matéria que tratava da relação do clã Bolsonaro com as milícias no
Rio de Janeiro. E vários órgãos corporativos de imprensa, a nível nacional,
saíram em defesa da jornalista e um caso que está por trás disso, uma
questão relevante é que o pai da jornalista, que também é jornalista
investigativo, ele investiga de forma profunda a relação da família Bolsonaro
do Rio de Janeiro com as milícias organizadas nas favelas do Rio. Então
concluo o meu pronunciamento exigindo, como Deputado do Estado do
Maranhão, pela repercussão não só nacional, mas internacional desse
caso, que essa investigação vá além dos executores, que chegam aos
mandantes do crime, para assim podermos assegurar de forma verdadeira
a liberdade de expressão, a atuação parlamentar, quer seja de um Vereador,
de uma Vereadora, de uma pequena cidade ou de uma cidade importante
como do Rio de Janeiro, assim como dos Deputados estaduais, Deputados
federais para que no Brasil não possamos conviver com a possibilidade de
ter ainda parlamentares que tenham que se exilar em outro país, porque
têm medo de exercer o seu mandato parlamentar outorgado pelo povo.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) – Deputado
Zé Inácio, só para finalizar, queria fazer apenas uma pequena reflexão.
Imaginar toda essa carga de evidências que estão relacionando o Presidente
Bolsonaro, a família Bolsonaro às milícias no Rio de Janeiro, fico a imaginar
o que aconteceria, qual seria a polvorosa caso descobrissem que um desses
prováveis assassinos da Vereadora Marielle fosse o vizinho do ex-presidente
Lula. Fica aqui a reflexão.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Yglésio, eu
tive as ponderações, as cautelas de não fazer simplesmente, porque assim
nós vamos trazer, para quem estuda Direito, a teoria do Lombroso e
identificar por característica. Eu fiz este pronunciamento, mas respaldado
em vários casos, investigações jornalísticas e que apurei, inclusive de
investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Ministério Público que
apontam relações que necessitam e o que estamos pedindo aqui é que o
caso seja investigado. Não estou acusando diretamente ninguém. Muito
obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância do tempo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Duarte Júnior, por dez
minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, utilizo a tribuna nessa oportunidade para
chamar a atenção para um fato que cotidianamente nós estamos convivendo
aqui em nosso Estado, em nosso País. Gostaria, inclusive, de pedir aos
membros da imprensa que aqui estão presentes que pudessem replicar as
informações que aqui estão sendo repassadas. Nós estamos testemunhando
aqui na grande Ilha de São Luís, em nosso Estado, um aumento no valor do
combustível. Na época em que eu estava como presidente do PROCON Maranhão, o combustível em nosso Estado era o combustível menos caro
do País. Eu afirmo, Presidente, menos caro, pois não é correto afirmar que
o combustível em nosso País é barato. Menos caro porque em 2015 houve
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um aumento no valor do combustível, de janeiro para fevereiro em 2015. E
esse aumento ultrapassou o limite estabelecido no Ato COTEPE que
determinava, Deputado Vinícius Louro, um aumento de até R$ 0,22 no
valor do combustível a ser repassado para o consumidor. É importante
destacar que naquela época, de forma uniforme, 244 postos de combustível
aumentaram não R$ 0,22, mas aproximadamente R$ 0,50 no litro de
combustível. E naquela época o combustível passou a ser praticado a R$
3,49. Eu estava como presidente do PROCON, unido com os demais
órgãos como Defensoria, Ministério Público, OAB, Delegacia de Proteção
e Defesa do Consumidor. Ingressamos com uma ação civil pública. E de
forma...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Um aparte,
quando puder.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Claro. E de
forma inédita conseguimos reduzir o valor do combustível em nosso Estado.
Decisão essa prolatada pelo o juiz Douglas Martins e mantida pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão. É importante destacar que, em razão
dessa decisão, nós conseguimos reduzir o valor do combustível. E foi
comprovada ali a abusividade. Nesse momento, nós estamos
testemunhando um novo aumento irrazoável. E o argumento oportunista
utilizado por grande parte dos postos dos combustíveis é que esse aumento
se dá em razão do reajuste do ICMS. Cabe destacar, Deputado Yglésio
Moyses, que o aumento do valor na alíquota do ICMS foi de 25 para
28.5%. E, de acordo com os documentos conclusivos, relatórios técnicos
da Secretaria de Fazenda, o valor reajustado ao consumidor em razão do
ICMS deveria ser de apenas oito centavos no litro do combustível. E o que
nós estamos percebendo é que não foi um aumento de oito centavos. Foi
um aumento de mais de vinte centavos. E o que há de pior? Cerca de
duzentos e um postos de combustíveis estão cobrando do consumidor
maranhense o valor de quatro reais e dezenove ponto nove centavos.
Apenas um posto aqui na grande ilha de São Luís está cobrando quatro
reais e nove centavos, que é o posto São Marcos. Do centro da cidade até
Maiobão, São José de Ribamar, na região metropolitana, na região de São
Luís, São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, nós percebemos que
não importa qual é a região, o valor cobrado é de quatro reais e dezenove
centavos. O que é um absurdo e que configura, ao que tudo indica, uma
prática de quartel que precisa ser investigada severamente por esta Casa.
Por isso que ao ponto em que eu utilizo a Tribuna para denunciar essa
prática abusiva, eu parabenizo a Mesa da Casa, por ter aprovado o meu
requerimento que estabelece um prazo de 10 dias para que 201 postos
respondam a esta Casa, respondam aos representantes do povo, qual o
motivo desse reajuste acima de oito centavos. Eu requeiro que em até 10
dias eles respondam a esta Casa por qual motivo o reajuste foi acima de
oito centavos, assim como foi no Procon, agora com muito mais força,
pois eu não estou sozinho, ao lado dos 41 Deputados que aqui nesta Casa
estão, nós vamos investigar essa situação, nós vamos esclarecer essa situação
para que o consumidor maranhense não mais pague pela ganância de um
certo grupo de empresários. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Duarte Júnior, primeiramente, eu quero parabenizá-lo pelas
suas palavras, pela preocupação, essa preocupação realmente é muito
pertinente, porque os maranhenses estão sendo prejudicados. Essa questão
do cartel é prejudicial aos nossos consumidores, é uma prática antiga e
Vossa Excelência trouxe por meio do seu conhecimento de causa, por meio
da sua experiência de luta para sanar essa grande mazela. O que me chama
a atenção é que os postos de combustível, muitos do interior do Estado do
Maranhão, têm um preço menor do que aqui na capital, haja vista que lá
tem toda uma despesa de logística para que esse combustível possa chegar
nos interiores, interiores de 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400
quilômetros da capital, que aqui nós temos um porto que muito desse
combustível vem por meio do porto. E isso nos traz estranheza. Então, eu
acredito que esse requerimento possa se estender também, seria muito
importante que V. Exa. levasse esse requerimento para todo o Estado do
Maranhão haja vista que, salvo engano, eu escutei, esse requerimento é
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para a Região Metropolitana, mas que possa chegar em todo o Estado do
Maranhão. Porque é muito importante aqui a região há o problema de
cartel, e como V. Exa. colocou, eu também sou testemunha, a maioria dos
postos que eu abasteço o mesmo valor sem a livre concorrência e sem
realmente você ali deixar na mão do cidadão optar pelo combustível que ele
quer colocar, a bandeira que ele quer abastecer, e a estrutura, às vezes nós
temos postos de grandes linhas com uma estrutura de conveniência, com
tudo, troca de óleo e tal, que dá uma comodidade maior para o cliente, mas
está aí todo mundo com as mãos atadas com a mesma prática de um cartel
aqui no Estado do Maranhão, aqui na região Metropolitana. E lá no interior
isso acontece também nas cidades que a gente tem um convívio, existe essa
prática também de cartel. Ela não é nessa magnitude como aqui na região
Metropolitana, mas nesses postos do interior isso essa prática ela é comum.
Então, eu sugiro à V. Exa. que possa levar, eu estou aqui também para dar
total apoio quando puder acompanhar, se for preciso com dez dias V. Exa.
abrir um prazo para que esses postos de combustíveis deem uma resposta
a esta Casa. E caso haja alguma comissão, uma Frente Parlamentar, eu já
me coloco à disposição para encabeçar esse seu movimento. E quero aqui
também aproveitar o momento para registrar a presença do deputado
Fábio Braga a esta Casa, um deputado também que trabalhou muito em
prol dos maranhenses. Muito obrigado, Deputado Duarte Júnior.

de Norte a Sul deste Estado, de Leste a Oeste deste Estado possamos ter
um combustível com qualidade e com o menor preço. Assim como já
fizemos em Itapecuru onde, em outrora, conseguimos reduzir o valor do
combustível, conseguimos reduzir o valor do gás. Gás que é outra temática
que também precisa ser tratada. Infelizmente em qualquer região deste
Estado podemos testemunhar pessoas que não têm sequer condições de
comprar um gás de cozinha e está tendo que cozinhar novamente com o
carvão. Por isso, precisamos nos preocupar com essa fiscalização e, quem
sabe, reunindo os elementos, após o retorno dessas notificações no prazo
de 10 dias, possamos abrir uma CPI para garantir menor preço e qualidade
ao cidadão maranhense. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) – Deputado
Duarte, parabenizar pelo pronunciamento e, mais do que isso, pela luta
que não é de agora, isso não é uma pauta que V. Ex.ª vem tratando neste
momento, já vem de uma longa luta nessa questão do consumo. A questão
dos combustíveis é histórica aqui no Maranhão, do tempo que a gente
tinha poucos postos de gasolina, essa prática de cartelização por serem
geralmente donos das mesmas pessoas, são muitos poucos os donos na
verdade, cada um tem dois, três, quatro, cinco, seis postos. A gente tem um
grupo muito restrito onde eles realmente têm colaborado entre si realmente
para tentar contra a ordem econômica. Cartelização obviamente é de
conhecimento de todos que isso é crime. Na verdade, isso deve ser apurado
de maneira mais séria, enérgica e devem sair daqui realmente requerimentos
para formação de CPIs, apurações realmente, o Ministério Público se
envolver. E mais do que isso, importante que eu vejo é a sociedade realmente
se mobilizar. Isso é uma coisa que V. Ex.ª tem feito com essa questão do
consumo no seu trabalho no dia a dia na atuação do Procon nos 04 anos
que esteve à frente do órgão. E penso que isso é uma causa que todos nós
devemos encampar, porque vivemos em um Estado pobre, quem tem a
condição mínima de ter um carro às vezes tem dificuldade, escolhe o dia da
semana que tem que sair de casa com seu veículo por conta aí, de repente,
de uma dúzia de donos de postos de gasolina que querem maximizar o
lucro atuando em cima de factoides e distorções. Quando tem um aumento
desse, do tributo sobre a gasolina, o ideal é que a gente realmente tenha um
crescimento do preço proporcional ao tributo e não você justificar esse
aumento como culpa do Governador. Isso é irresponsável, atenta contra a
ordem econômica e atenta realmente contra a dignidade do cidadão e deve
ter o nosso total repúdio, tem o nosso total repúdio e V. Ex.ª tem nosso
total apoio nessa causa.

Resumo da Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de março de dois mil e dezenove.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Agradeço
profundamente o apoio do Deputado Yglésio Moyses, Deputado Vinícius
Louro. E, Deputado Vinícius Louro, sobre a sua reivindicação, sua justa
reivindicação, de fato precisamos nos preocupar com as relações de consumo
em todo o estado do Maranhão. É por essa razão que quando estava no
Procon eram 05 unidades apenas, hoje são 52 unidades de atendimento em
todo o Estado. Em todas as regiões do Estado existe uma unidade como
essa. E a minha intenção em estabelecer essa linha de corte de apenas 201
postos de combustíveis, localizados na região metropolitana, é para facilitar
o trabalho de notificação desses postos e que tenhamos uma resposta a
curto prazo. E a partir do momento que receberemos uma reposta a curto
prazo desses postos, nós teremos uma amostragem se há ou não
abusividade, se há ou não um indício forte de cartel. E comprovando a
abusividade nos postos da região metropolitana, comprovando que há
indícios da prática de cartel, nós poderemos trazer a esta Casa um
requerimento para abrir uma CPI, uma CPI do Combustível para fazer que

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius
Louro, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Rezende,
Arnaldo Melo, Daniella Tema, Fábio Macedo, Paulo Neto, Rigo Teles e
Wellington do Curso. 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 (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Helena Duailibe,
Fernando Pessoa, Duarte Júnior, Antônio Pereira, Professor Marco Aurélio,
Zé Inácio e Vinícius Louro. Em seguida, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, submetendo a deliberação do Plenário que aprovou, em
único turno, a Medida Provisória nº 290/2019 (mensagem nº 003/2018), de
autoria do Poder Executivo, que institui a Política Educacional “Escola
Digna”, e dá outras providências, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Nos termos do Artigo nº 167 do
Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 257/2018 (Mensagem
Governamental nº 092/2018), de autoria do Poder Executivo, foi retirado
da presente Ordem do Dia, para análise da Emenda proposta pelo Deputado
César Pires pelas competentes Comissões Técnicas e publicação da mesma
no Diário da Assembleia. Na sequência, o Plenário aprovou o Requerimento
nº 083/2019, de autoria do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja
elaborado estudos técnicos pela Consultoria Legislativa desta Casa sobre
o Projeto de Reforma da Previdência que ora tramita no Congresso Nacional,
tendo em vista a relevância para a União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. Os Requerimentos nºs 081 e 085/2019, ambos de autoria do
Deputado Wellington do Curso, foram transferidos para a próxima Sessão
Ordinária devido a ausência do autor. Submetidos a deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 079/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, para que seja enviada mensagem de pesar à família do
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Senhor Manoel da Câmara Guimarães, pelo seu falecimento ocorrido em
19/02/19, na cidade de Sucupira do Norte/MA; 086/2019, de autoria do
Deputado Ciro Neto, para que seja encaminhado expediente à Secretária
de Estado da Transparência e Controle, solicitando informações quanto à
auditoria realizada na SECID na gestão de Hildon Rocha; 087/2019, de
autoria do Deputado Fábio Macedo, que seja justificada a sua ausência das
sessões plenárias realizadas nos dias 18,19,20 e 21 de fevereiro de 2019,
conforme atestado médico. Na forma regimental foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 089 e 095/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior; nº 090/2019, de autoria do
Deputado Wendel Lages; 091 e 092/2019 de autoria do Deputado Wellington
dos Curso; 093 e 094/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe; 096
e 097/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos
e Blocos, fizeram-se ouvir os Deputados (as) Rafael Leitoa, Neto
Evangelista e Mical Damasceno, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. 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, 12 de março de 2019.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 400/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando os
comunicados dos Deputados Márcio Honaiser e Ana dos Gás ;
RESOLVE:
HOMOLOGAR o afastamento dos Deputados Márcio Honaiser
e Ana do Gás, para exercerem os cargos de Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Secretária de Estado da Mulher ,conforme
comunicação dirigida a Mesa Diretora, devendo ser considerado a partir
de 25 de fevereiro de 2019.
Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em 28 de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em Exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário , em Exercício
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 401/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 063/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 26 de fevereiro do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 11 a 14 de fevereiro/2019 do deputado Rildo Amaral, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
março de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
DRª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIROSECRETÁRIO.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 402/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 068/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
18 a 19 de fevereiro de 2019 do deputado Adelmo Soares, tendo em vista
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o mesmo encontrar-se participando de reunião na Câmara dos Deputados
representando esta Casa.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
março de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará Figueiredo
- TERCEIRO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 402/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 068/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
18 a 19 de fevereiro de 2019 do deputado Adelmo Soares, tendo em vista
o mesmo encontrar-se participando de reunião na Câmara dos Deputados
representando esta Casa.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
março de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará Figueiredo
- TERCEIRO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 403/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 076/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
11 a 14 de fevereiro de 2019 do deputado Edivaldo Holanda, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
março de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará Figueiredo
- TERCEIRO SECRETÁRIO.
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RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 404/2019, de 12 de março de 2019, Tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 376/2019, que nomeou ISAQUE MOTA
ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no Diário da
ALEMA nº 034 de 08 de março do ano em curso.
Nº 405/2019, de 12 de março de 2019, nomeando MARCOS
NEIFE COSTA CALDAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 406/2019, de 12 de março de 2019, nomeando REGIVAL
GOMES DE LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 407/2019, de 12 de março de 2019, nomeando FRANCINETE
PAULA DA SILVA CANDIDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 408/2019, de 12 de março de 2019, nomeando FRANCISCA
MARINHO DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 409/2019, de 12 de março de 2019, nomeando MARIA DAS
GRAÇAS RODRIGUES GOMES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 410/2019, de 12 de março de 2019, nomeando SILMARA
PEREIRA DE ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 412/2019, de 12 de março de 2019, nomeando SONIA VIEIRA
REZENDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro
do ano em curso.
Nº 413/2019, de 12 de março de 2019, nomeando DANIEL
ITAPARY BRANDÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de fevereiro do ano em curso.
Nº 414/2019, de 12 de março de 2019, nomeando YRAPOAN
PASSOS SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 415/2019, de 12 de março de 2019, nomeando PABLO
FERNANDES FIGUEIREDO DOS ANJOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 416/2019, de 12 de março de 2019, nomeando ELOILDE
OLIVEIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.
Nº 417/2019, de 12 de março de 2019, nomeando ROMERO
JOSÉ LAPA DE LUCENA, para o 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.
Nº 418/2019, de 12 de março de 2019, nomeando DINÁ LÍGIA
CARVALHO FEITOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de março do ano em curso.
Nº 419/2019, de 12 de março de 2019, nomeando CLÉIA DA
ASSUNÇÃO PINHEIRO DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
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Nº 420/2019, de 12 de março de 2019, nomeando MESSIAS
ALMEIDA DA ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de março do ano em curso.
Nº 421/2019, de 12 de março de 2019, nomeando ARIADNA
VASCONCELOS BARROS COÊLHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 422/2019, de 12 de março de 2019, nomeando MARIA FELIX
RODRIGUES DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 423/2019, de 12 de março de 2019, Tornando sem efeito a
nomeação de FRANCISCA MARIA SILVA DE SOUSA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, publicada
no Diário da ALEMA nº 034 de 08 de março do ano em curso.
Nº 424/2019, de 12 de março de 2019, nomeando ANA
CAROLINA MORAES REGO COUTO DI LORENZO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 425/2019, de 12 de março de 2019, nomeando JOANA
COSTA ROSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 426/2019, de 12 de março de 2019, nomeando CÉLIA MARIA
VALENTE MARQUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 427/2019, de 12 de março de 2019, nomeando RAMMYRO
CARVALHO MARQUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.
Nº 428/2019, de 12 de março de 2019, nomeando PATRÍCIO
COSTA ROSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março
do ano em curso.
Nº 429/2019, de 12 de março de 2019, nomeando VERA LUCIA
LIMA DE MATOS SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 430/2019, de 12 de março de 2019, nomeando MIRELE DE
MATOS SARNEY SOARES DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 431/2019, de 12 de março de 2019, exonerando FELIPE
AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 432/2019, de 12 de março de 2019, nomeando ANDRE LIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

R E S E N HA
RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 12 DIAS, DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA, PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
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ANTÔNIO PEREIRA
WENDELL LAGES
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
ZÉ INÁCIO

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 050/2019 – DISPÕE sobre a criação, o
manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos)
e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 051/2019 – (MENS. GOV. N° 005) INSTITUI o Programa Estadual ‘Habitar no Centro”.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 052/2019 – INSTITUI o “Prêmio Cidade
Amiga do Idoso”, destinado aos Municípios que se destacarem na adoção
de políticas e iniciativa que visam assegurar um tratamento mais digno às
pessoas idosas e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 053/2019 – INSTITUI o “Selo Empresa
Solidária”, destinado às Empresas que desenvolvam programas de
esclarecimentos e incentivo aos seus funcionários para a doação de sangue,
medula óssea e tecidos humanos e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 058/2019 – INSTITUI e regulamenta o
“Selo de Acessibilidade no âmbito do Estado do Maranhão”.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI Nº 059/2019 – INSTITUI o “Dia Estadual
de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero”.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 060/2019 – 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, conforme especifica.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI Nº 061/2019 – ESTABELECE a “Campanha
Estadual Maria da Penha”, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI Nº 062/2019 – CRIA o Selo “Empresa
Consciente, Meio Ambiente Equilibrado” a ser conferido aos
estabelecimentos comerciais instalados no Estado do Maranhão, que
priorizem o uso de materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou
permanentes, em detrimento de descartáveis e determina medidas de
estímulo às empresas ambientalmente responsáveis
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
PROJETO DE LEI Nº 063/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 064/2019 – (MENS.GOV. Nº 006) AUTORIZA o Poder Executivo Estadual a alienar bens imóveis das
instituições escolares municipalizados que especifica, e dá outras
providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
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PROJETO DE LEI Nº 065/2019 – REGULAMENTA no Estado
do Maranhão o restabelecimento dos serviços essenciais de energia elétrica,
água e esgoto, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 066/2019 – ALTERA a redação da Lei nº
9.437, de 15 de agosto de 20111, que DISPÕE sobre a concessão de
incentivo fiscal para contribuinte de ICMS que financiar projeto cultural
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 067/2019 –DISPÕE sobre a dispensa de
pagamento, no Estado do Maranhão, pela utilização dos serviços de
estacionamento, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
PROJETO DE LEI Nº 068/2019 – 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 dá
outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
PROJETO DE LEI Nº 069/2019 – 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
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
PROJETO DE LEI Nº 070/2019 – 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.
AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 071/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 072/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2019 – CONCEDE o
Prêmio “Professor Nota Dez”, aos Professores da rede pública e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007/2019 – CONCEDE o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor WILLIAN RODRIGUES
DANTAS, natural do Rio de Janeiro-RJ.
AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/2019 – CONCEDE a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor ROBERTO
CARVALHO VELOSO.
AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010/2019 – CONCEDE o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor ITAÉRCIO PAULINO DA
SILVA, WILLIAN RODRIGUES DANTAS, natural de Teresina-Pi.
AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
em 12 de março de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -Secretária
da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 011 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade
do Projeto de Lei Ordinária nº 247/2018, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio, que propõe a atualização e consolidação da divisão políticoadministrativa, entre os Municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa
Luzia, nos termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe
sobre as atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado
do Maranhão.
Com efeito, nos termos da mencionada Lei Ordinária (Lei nº 10.288,
de 22 de julho de 2015), os Memoriais Descritivos atualizados e os Mapas
Municipais, elaborados de acordo com os mesmos, serviram de base para
a elaboração do presente Projeto de Lei, contendo uma nova configuração
por Município.
Cabe diferenciar a situação aqui proposta daquelas referentes às
emancipações, anexações e desmembramentos, regidas, pelo § 4º, do Art.
18, da Constituição Federal, ainda pendente de regulamentação pelo
Congresso Nacional. No caso em tela, trata-se da correção de distorções
que acabariam criando dificuldades para a implantação de serviços públicos,
os quais são direitos e pressupostos da cidadania e amplamente garantidos
pela Constituição Pátria. Por sua vez, as anexações, emancipações ou
desmembramentos buscam a criação de novo ente federado ou anexação, a
outro, de parte de um território que pertence a um Município. No caso da
correção de limites, a área que será agregada a outro Município, sempre lhe
pertenceu de fato, faltando apenas à adequação jurídica legal.
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), Órgãos
(Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados (União,
Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinado limites. O
legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes no seu trabalho
de elaboração normativa.
Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no Art.42,
da CE/89. Percebe-se claramente, do que foi analisado que a retificação de
divisas de que trata o presente Projeto de Lei não implica em nenhuma
alteração territorial, o que significa que, não se configurando nenhuma
perda de território, não se pode falar de desmembramento o que excluiria
este caso das hipóteses prefiguradas pelo Art. 18, § 4º, da Lei Fundamental.
No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante a legislar sobre
a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, sendo assim
constitucional e legal, podendo adentrar ao ordenamento jurídico.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do
Projeto de Lei nº 247/2018, em face de sua constitucionalidade, legalidade
e juridicidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 247/2018, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
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Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 013/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 008/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Semana Estadual de
Valorização do Educador”.
A presente Proposição de Lei estabelece que fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão a Semana
Estadual de Valorização do Educador, com início no dia 15 de outubro
de cada ano.
Durante a Semana, a Secretaria Estadual de Educação do Estado,
além dos Sindicatos de Professores, Associações de Pais e Mestres,
Conselhos Escolares, em conjunto com as unidades educacionais, poderão
promover atividades artísticas, cursos, campanhas de divulgação sobre a
importância do educador, bem como ações de capacitação dos profissionais
da área.
Convém ressaltar que já existe a Lei Ordinária nº 9.565, de 08
de março de 2012, que Institui a Semana Estadual de Valorização do
Educador, com o mesmo teor da Proposição de Lei, ora sob exame.
Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando o
projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente proposição de
encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis”.
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação
de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal, consoante
dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de Lei
nº 008/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já existe Lei (Lei Ordinária nº 9.565, de 08
de março de 2012), disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 008/2019, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Rafael Leitoa- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 016 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei
Ordinária nº 226/2018, de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira,
que incorpora à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão a Estrada
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Vicinal que liga o Município de Paraibano ao Município de Passagem
Franca.”
Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador aduz que “a
Proposta Legislativa em linhas gerais, tem por finalidade incorporar à
Malha Rodoviária do Estado do Maranhão a Estrada Vicinal que liga o
Município de Paraibano ao Município de Passagem Franca, numa extensão
de 42,50 quilômetros, a partir do Povoado São Joaquim, localizado na
BR 135, continuando pelo Povoado Serra das Canas, Canaã, Serra Negra,
Pé de Galinha, São José, Boa Vista, Mambirão, Caraíbas e concluindo na
MA 034.”
Afirma ainda, o Excelentíssimo Governador, nas razões do veto,
que o Projeto de Lei em análise, padece de inconstitucionalidade material
por violar o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 6º, da CE/
89 e art. 2º, da CF/88.
No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do Executivo
Estadual fazer (art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se
analisar a constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, apresentando a Mensagem com as razões do veto.
Primeiramente, se faz necessário salientar que no presente
caso deve-se fazer uma análise sistemática da legislação sobre o
assunto.
No tocante a matéria, a União editou a Lei nº 12.379, de 06 de
janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação.
No art. 39, da Lei supracitada prevê que os Estados definirão, em
legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura viária que
comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o Sistema
Federal de Viação, vejamos:
“Art. 39. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
definirão, em legislação própria, os elementos físicos da
infraestrutura viária que comporão os respectivos sistemas
de viação, em articulação com o Sistema Federal de
Viação.”
Neste contexto, o Estado editou a Lei nº 10.043, de 07 de abril de
2014, que aprova o Plano Rodoviário do Estado Maranhão, onde no art.
3º, estabelece que o Plano Rodoviário será revisto periodicamente com
base em estudos globais e plano diretores de desenvolvimento visando a
racionalização dos meios de transportes do Estado.
Já o art. 2º da Lei Estadual prevê que o mapa Rodoviário é elaborado
pela SINFRA, in verbis:
“Art. 2º - As rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado,
classificadas funcionalmente, identificadas e numeradas com
base na Conceituação Metodológica constante do Anexo Único
desta Lei, serão representadas no Mapa Rodoviário Estadual
a ser elaborado pela SINFRA.”
Sendo assim, a matéria tratada no Projeto, em comento, compete
ao Poder Executivo Estadual, padecendo assim de inconstitucionalidade
material por violar o princípio da separação dos poderes.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total
aposto ao Projeto de Lei nº 226/2018, por padecer de inconstitucionalidade
material, ferindo o princípio da separação dos poderes.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
226/2018, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Rafael Leitoa- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Duarte Júnior
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 018/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei
Ordinária nº 227/2018, de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira,
que Incorpora à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão a Estrada
Vicinal que liga o Município de Colinas ao Município de Sucupira do
Norte.
Nas razões do veto, o Chefe do Poder Executivo Estadual, na
Mensagem Governamental, afirma que a proposta legislativa, em linhas
gerais, tem por finalidade incorporar à Malha Rodoviária do Estado do
Maranhão a Estrada Vicinal que liga o Município de Colinas ao Município
de Sucupira do Norte, numa extensão de 47 (quarenta e sete) quilômetros,
a partir do Povoado Pé de Galinha, localizado na
MA-270,
continuando pelos Povoados Panelas, Maravilha, Tapera, Sessenta, Jaboti,
Laranjeiras, Água Branca, Cala Boca e concluindo na Povoado Chapada do
Corrente.
Afirma ainda, o Excelentíssimo Governador, nas razões do veto,
que o Projeto de Lei em análise, padece de inconstitucionalidade material
por violar o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 6º, da CE/
89 e art. 2º, da CF/88.
No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do Executivo
Estadual fazer (art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se
analisar a constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, apresentando a Mensagem com as razões do veto.
Primeiramente, se faz necessário salientar que no presente
caso deve-se fazer uma análise sistemática da legislação sobre o
assunto.
No tocante a matéria, a União editou a Lei nº 12.379, de 06 de
janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação.
No art. 39, da Lei supracitada prevê que os Estados definirão, em
legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura viária que
comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o Sistema
Federal de Viação, vejamos:
“Art. 39. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
definirão, em legislação própria, os elementos físicos da
infraestrutura viária que comporão os respectivos sistemas
de viação, em articulação com o Sistema Federal de
Viação.”
Neste contexto, o Estado editou a Lei nº 10.043, de 07 de abril de
2014, que aprova o Plano Rodoviário do Estado Maranhão, onde no art.
3º, estabelece que o Plano Rodoviário será revisto periodicamente com
base em estudos globais e plano diretores de desenvolvimento visando a
racionalização dos meios de transportes do Estado.
Já o art. 2º da Lei Estadual prevê que o mapa Rodoviário é elaborado
pela SINFRA, in verbis:
“Art. 2º - As rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado,
classificadas funcionalmente, identificadas e numeradas com
base na Conceituação Metodológica constante do Anexo Único
desta Lei, serão representadas no Mapa Rodoviário Estadual
a ser elaborado pela SINFRA.”

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Sendo assim, a matéria tratada no Projeto, em comento, compete
ao Poder Executivo Estadual, padecendo assim de inconstitucionalidade
material por violar o princípio da separação dos poderes.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total
aposto ao Projeto de Lei nº 227/2018, por padecer de inconstitucionalidade
material, ferindo o princípio da separação dos poderes.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
227/2018, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Rafael Leitoa- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Duarte Júnior
Deputado Doutor Yglésio
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 019 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão
nº 004/2018, oriundo da conversão da Medida Provisória nº 270/2018,
que Altera a Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003, que cria o Fundo Estadual
para Habitação e Desenvolvimento Urbano, e dá outras providências, que
em linhas gerais, tem por finalidade ampliar os objetivos do referido fundo.
Através da Mensagem Governamental nº 037/2018, o Senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os arts. 47,
“caput”, 64, IV, todos da Constituição Estadual, vetou parcialmente o
referido projeto, destacando nas razões do veto, que o inciso V, do art. 10,
da proposição, padece de vício de inconstitucionalidade material, visto
que o mesmo fere o art. 43, V, da Constituição Estadual, pois versa sobre
estruturas do Poder Executivo Estadual, ferindo, portanto, o princípio
constitucional da reserva de iniciativa e da separação dos poderes (art. 6º,
parágrafo único, da CE/89 e art. 2º, da CF/88), considerando, para tanto,
que o legislador infraconstitucional não pode interferir, criar ou ampliar, os
campos de intersecção entre os Poderes Estatais.
Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da propositura de lei, por padecer de
vício de inconstitucionalidade material. Sendo assim, as razões do veto
governamental são convincentes.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 004/2018, oriundo da conversão
da Medida Provisória nº 270/2018.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo do
Projeto de Lei de Conversão nº 004/2018, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
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Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 022 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº
162 /2018, de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Institui o
Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Maranhão.
Na Mensagem Governamental nº 088/2018, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar parcialmente, o Projeto de Lei em epígrafe, nos termos dos
arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual, por vício de
inconstitucionalidade e por contrariar o interesse público.
Nas razões do veto parcial, esclarece, “a proposição em comento
visa, em linhas gerais, estabelecer normas acerca dos direitos, garantias
e obrigações aplicáveis na relação jurídica existente entre o contribuinte e
a Administração Tributária do Estado do Maranhão. A despeito da
relevância da iniciativa parlamentar, há de ser negada sanção à parte dos
dispositivos do Projeto de Lei nº 162/2018, pelos fundamentos a seguir
delineados. O parágrafo terceiro do art. 4º estabelece que a Fazenda
Pública prestará defesa e assistência jurídica a agente da Administração
tributária, que agindo nessa condição e não tendo praticado ato
manifestadamente ilícito, venha a ser chamado judicial ou
extrajudicialmente para por ele responder. O referido dispositivo acabar
por estabelecer uma nova atribuição para a Procuradoria-Geral do Estado,
órgão de representação judicial e extrajudicial e de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo, na forma do art. 103 da
Constituição Estadual, o que acaba por violar tanto a iniciativa privativa
do Chefe do Executivo para deflagrar processo legislativo que estabeleça
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes quanto o
Princípio da Separação dos Poderes. Nos termos do art. 43, inciso V, da
Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes integrantes da estrutura administrativa, verbis:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (grifos nossos)”.
Nesse contexto, tendo em vista a usurpação de iniciativa para
estabelecimento de nova atribuição para a Procuradoria-Geral do Estado,
o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade formal do parágrafo
terceiro do art. 4º é medida que se impõe.
Nos termos do inciso V do art. 5º da proposta legislativa, é
estabelecido que é garantido aos contribuintes o acesso aos benefícios e
incentivos fiscais ou financeiros, bem como o acesso a linhas oficiais de
crédito e a participação em licitações, independentemente da existência de
processo administrativo ou judicial pendente, em matéria tributária, desde
que mediante a prestação de garantia sob a forma de carta de fiança bancária,
seguro-garantia, depósito administrativo do montante atualizado e de
oferecimento de bens.
Ao estabelecer como direito do contribuinte o oferecimento de
bens como garantia para fins de acesso aos benefícios fiscais ou financeiros,
a linhas oficiais de crédito e de participação em licitações, o Projeto de Lei
nº 162/2018 inviabilizou qualquer manifestação da Administração Tributária
quanto à idoneidade daqueles para a finalidade a que se propõem.
Por tolher a possibilidade de o Fisco Estadual se manifestar quanto
à vantajosidade do recebimento de determinado bem em garantia, forçoso
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reconhecer a necessidade de veto à alínea “d”, do inciso V, do art. 5º da
proposta legislativa em comento.
O Projeto de Lei nº 162/2018, em seu inciso VI do art. 5º, prevê
que é garantido ao contribuinte que a apresentação de notitia criminis ao
Ministério Público somente ocorrerá após o trânsito em julgado da decisão
administrativa relativa ao ilícito penal corresponde.
O referido dispositivo não se coaduna com as disposições do
texto constitucional vigente posto que viola o princípio da independência
de instância que decorre do art. 2º da Constituição da República.
Por essa razão, o veto ao inciso VI do art. 5º da proposta legislativa
em apreço é medida que se impõe haja vista o vício de inconstitucionalidade
material.
A expedição do Certificado de Licenciamento Anual, na forma do
art. 131, § 2º do referido diploma normativo depende da quitação depende
da quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito
e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade
pelas infrações cometidas, verbis:
Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque
ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do
Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido
ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no
modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao
registro.
§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente
da responsabilidade pelas infrações cometidas. [grifo nosso]
Nessas circunstâncias, disciplinar de modo diverso do Código
de Trânsito Brasileiro usurparia a competência privativa da
União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI da
Constituição Federal”).
Nessas circunstâncias, disciplinar de modo diverso do Código de
Trânsito Brasileiro usurparia a competência privativa da União para legislar
sobre trânsito e transporte (art. 22, XI da Constituição Federal”).
Desse modo, eventual retenção, apreensão ou remoção de veículo
em razão da ausência de licenciamento por falta de pagamento do tributo
corresponde não consiste em mera liberalidade ou discricionariedade da
Administração Pública Estadual, mas sim a própria observância do princípio
legalidade, norma integrante do regime jurídico administrativo.
Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar os dispositivos da Propositura de Lei, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal e material e por contrariar o interesse
público. Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei nº 162/2018, por estar eivado de
inconstitucionalidade formal e material e por contrariar o interesse
público.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos
dispositivos do Projeto de Lei nº 162 /2018, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Rafael Leitoa- Relator
Deputado Antônio Pereira
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Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Duarte Júnior
Deputado César Pires- voto contra
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 025 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Cantora, Compositora e
Instrumentista Alcione Dias Nazareth
Na Justificativa, esclarece o autor da propositura, que a
homenageada, a Senhora Alcione Dias Nazareth denominada
carinhosamente de “Marrom” e “Rainha do Samba”, nasceu em São
Luís do Maranhão no dia 21 de novembro de 1947. É a quarta de nove
filhos do casal João Carlos e Felipa. Por influência do pai, policial e
integrante da banda de sua corporação, Alcione viu-se desde muito cedo
inserida dentro de um ambiente musical. Foi também o pai quem lhe
ensinou a tocar diversos instrumentos de sopro, como trompete e clarinete.
Desde os 9 anos, já tocava em festas de amigos e familiares. Sua primeira
apresentação profissional foi aos 12 anos, na Orquestra Jazz Guarani,
regida por seu pai, quando precisou substituir o crooner da orquestra
que estava rouco. Na ocasião, cantou as canções “Pombinha Branca” e
o fado “Ai, Mouraria”. Aos 18 anos, formou-se como professora primária
na Escola do Curso Normal. Lecionou por apenas dois anos, quando foi
demitida porque estava ensinado seus alunos a tocarem trompete e essa
atitude acabou desagradando a direção da escola. Após a demissão,
passou a dedicar-se exclusivamente à música. Conseguiu então uma vaga
em um sorteio e passou a apresentar-se na TV do Maranhão. Além de
cantar na TV, também se apresentava em bares e boates de várias cidades
do Estado. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967. Com a ajuda de seu
amigo Everaldo, começou a cantar em boates de bares daquela cidade.
Através de programas de calouros, foi chamada para fazer apresentações.
Venceu as duas primeiras eliminatórias do programa A Grande Chance,
de Flávio Cavalcanti. Nessa mesma época, conseguiu fazer um teste de
voz na TV Excelsior e passou com boa colocação. Assinou então seu
primeiro contrato profissional com essa emissora, apresentando-se no
programa Sendas do Sucesso. Após seis meses, realizou uma turnê de
quatro meses pela América Latina. Logo em seguida, recebeu uma proposta
de turnê pela Itália e mudou-se para a Europa, residindo por lá durante
dois anos. Já se apresentou nos mais prestigiosos palcos do Brasil e do
mundo. Ligada ao Carnaval, foi uma das fundadoras da Escola de Samba
Mirim Mangueira do Amanhã, da qual é Presidente de Honra. Já ganhou
25 Discos de Ouro, 07 de Platina, sendo 2 de Platina Duplo, 3 DVDs de
Ouro e 1 DVD de Platino. Em sua galeria de troféus, possui título e
honrarias que poucos artistas conseguiram obter ao longo de suas
carreiras. Alcione Nazareth é sem dúvidas uma das maiores artistas
maranhenses, sendo grande incentivadora e divulgadora da cultura do
Maranhão por todo o mundo. Essa Justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento
Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010,
em que determina que serão agraciadas com a Medalha do Mérito
Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda
aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 004/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 004/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Duarte Junior- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 026/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 003/2019, apresentada pelo Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Propõe o envio de Mensagem 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”.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação
da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou
protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção n.º
003/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção n.º 003/2019, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Doutor Yglésio- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 028/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 047/2019, de autoria do
Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que Declara a “Escola Bíblica
Dominical” como Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão.
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Na Justificativa esclarece o autor da Proposição que “a Escola
Bíblica Dominical é um instituto de educação cristã, presente na maioria
das igrejas evangélicas. Sua origem remonta a 20 de julho de 1780, na
cidade de Gloucester, Inglaterra, por iniciativa do jornalista inglês Robert
Raikes, como objetivo de combater o analfabetismo e a desigualdade
social entre as crianças e jovens, filhos de operários da região, que
trabalhavam cerca de 12 horas por dia com seus pais nas fábricas, tendo
o domingo como único dia livre para a aprendizagem. Preocupado com
o futuro daquelas crianças e jovens, Robert Raikes criou uma escola que
funcionasse aos domingos, ensinando aritmética, leitura, escrita, boas
maneiras, moral e civismo, fundamentada nos princípios cristãos. Com o
apoio de voluntários, a ideia se expandiu e, em três anos já haviam sete
escolas com média de trinta alunos cada. A experiência trouxe repercussão
positiva na sociedade, sobretudo na significativa diminuição dos índices
de criminalidade. No Brasil a Escola Bíblica Dominical foi fundada em 19
de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis –RJ, pelos missionários
escoceses Robert e Sara Kalley. A primeira escola contou com apenas
cinco crianças. A partir de então passou a ser adotada por várias igrejas
evangélicas como: Batista, Presbiteriana, Cristã Evangélica,
Quadrangular, e muitas outras, como um departamento de educação
cristã.Com a fundação da Assembleia de Deus em 1911, a Escola Bíblica
Dominical foi instituída como um dos pilares do ensino sistemático das
Escrituras Sagradas. No mesmo ano foi realizada a primeira Escola, na
residência do Sr. José Batista Carvalho, na Av. São Jerônimo, em Belém –
PA. Em 1974 foi criado o Departamento de Escola Dominical da Casa
Publicadora das Assembleias de Deus, pelo Pr. Antonio Gilberto. Hoje a
Escola Bíblica Dominical se consolidou como um dos mais importantes
departamentos da igreja, abrangendo todas as faixas etárias com material
próprio para cada uma, influenciando decisivamente na formação moral,
intelectual e espiritual de milhões de alunos no território brasileiro. Ao
declarar a Escola Bíblica Dominical como seu Patrimônio Imaterial, o
Estado do Maranhão estará reconhecendo a relevância desse renomado
instituto de educação cristã, bem como prestigiando a sua importante
contribuição para a formação intelectual, moral e espiritual dos cidadãos
maranhenses.”
A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação diz
respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não
se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais como prédios
históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo também o chamado
patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído por elementos, tais
como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e manifestações
populares, etc., que passaram a receber expressamente a tutela de nosso
ordenamento jurídico.
Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.
Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que
gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.
O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais.
No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos.
O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e
ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção
ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.
Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro por
meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente. Vale
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ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.
Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
047/2019, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 047/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado César Pires- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Duarte Júnior
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 030 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 036/2019, de autoria do
Senhor Deputado. Dr. Yglésio, que “Dispõe sobre o pagamento de
Recompensa por informações que auxiliem os órgãos de segurança
estaduais nas investigações criminais, e dá outras providências.”
Nos termos do presente Projeto de Lei Fica o Poder Executivo
autorizado a instituir formas de recompensa por informações prestadas
aos órgãos de segurança estaduais que sejam úteis à prevenção, à repressão
e à investigação de crimes.
A recompensa de que trata a propositura poderá dar-se sob a
forma de pecúnia, havendo reserva orçamentária para esse fim.
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.
A competência fiscalizadora do Poder Legislativo surge do preceito
de que os atos da administração devem ser acompanhados pelo povo e o
representante do povo é justamente os integrantes do parlamento.
No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis, estabelecem a necessidade edição de uma norma autorizando
o Poder Executivo a praticar determinado ato, como por exemplo a
autorização para alienação de bens móveis do Estado, ex vi art. 30, X, da
Constituição Estadual. Nos casos como esse citado que há a necessidade
de uma lei autorizativa.
Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autorizativa,
pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a necessidade
do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder Executivo a
criar atribuições ou despesas.
E a título de ilustração, se faz necessário dizer que “as chamadas
leis autorizativas” não possuem resultados práticos, pois além de serem
inconstitucionais, não produzem nenhum efeito concreto, haja vista, a sua
implementação ficar na órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja,
ele decide quando e como fazer ou se irá fazer ou não.
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já se
manifestou sobre a matéria, vejamos:
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“REPRESENTAÇÃO
POR
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações das
chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera de
atribuição de outro Poder, sendo absolutamente
inconstitucionais. A lei autorizativa ao fixar a competência
do Poder Executivo, autorizando-o a praticar determinada
atividade, invade alçada própria da Constituição, a quem
cabe, com exclusividade, determinar as atribuições dos
Poderes da República. E por isso ela é inconstitucional.
Representação Procedente.”
E ainda sobre o assunto, vale salientar alguns trechos do Voto do
Desembargador do Rio de Janeiro - Flávio Nunes Magalhães na
Representação por Inconstitucionalidade nº 32004.007.00135, in verbis:
“Entretanto, a inconstitucionalidade das leis autorizativas
afigura-se inegável. Aliás, um dos argumentos em sua defesa
- a inocuidade- só serve a convencer ainda mais da
ilegitimidade constitucional das leis dessa natureza. Decerto,
só cabe autorizar quem não está autorizado, o que parece
óbvio. Porém, o Executivo não precisa de autorização para
construir obras, onde, quando e da forma que lhe pautar o
poder discricionário de que é titular para esse fim.
A ordem constitucional é que fixa as competências legislativa,
executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar
um poder constituído no âmbito de sua competência
constitucional, essa lei é inconstitucional.”
Também tratando sobre o assunto, se faz necessário citar a Estudo
da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sob o título
INCONSTITUCIONALIDADE DE PROJETOS DE LEI
AUTORIZATIVOS tendo como autor o Consultor Legislativo - Márcio
Silva Fernandes, vejamos:
“Os projetos de lei meramente autorizativos constituem
mera sugestão ao Poder Executivo e, por isso, são
inconstitucionais e injurídicos, por tratarem de matéria
cuja iniciativa é privativa do Presidente da República e
por não conterem um comando obrigatório, nada
acrescentando ao ordenamento jurídico. A CCJC,
reconhecendo tal fato, aprovou a Súmula de Jurisprudência
n°1, em que considerava inconstitucionais e injurídicos os
projetos de lei autorizativo s a ela submetidos.” 1
A inocuidade dos efeitos da lei não retira a sua inconstitucionalidade,
e mesmo sendo só para autorizar, invade sim a competência privativa.
Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta
ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele a
quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo que já
lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de usar a
autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar tal uso.
Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na
Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar; por
ferirem o princípio constitucional da separação de poderes (parágrafo
único, do art. 6º, da CE/89).
Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e atribuições
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das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública esta-dual.
A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático.
Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do modelo
estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições para cada
Poder.
Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
atribuições e matéria eminentemente administrativa do Poder
Executivo, desta forma viola o art. 43, V, da Constituição Estadual.
Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o princípio
da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva de iniciativa
adentrado na esfera administrativa do Poder Executivo, padecendo
assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
036/2019, em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 036/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Rafael Leitoa- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio- votou com o projeto
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires- voto contra
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 032 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 004/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
disponibilização de informação, de medicamentos distribuídos
gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Nos termos do presente Projeto de Lei, os locais públicos de
distribuição de medicamentos do Estado do Maranhão, assim como as
farmácias populares, deverão disponibilizar, em suas dependências, um
mural com a lista e o estoque que são distribuídos gratuitamente à população.
A lista que trata o presente Projeto de Lei deverá ser disponibilizada
no sitio eletrônico da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, assim
como informando os medicamentos em falta e sua provável data de
disponibilização.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização
administrativa do governo estadual, como é o caso em análise desta
proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
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V – criação, estruturação e ATRIBUIÇÕES das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem a
criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública
estadual, bem como a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da Lei (art. 64, inciso V, da CE/89). Estes dispositivos da
Constituição estadual inviabilizam a continuidade da proposição
em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei
estabelece diretamente atribuição a órgão do Executivo.
A competência para deflagrar o processo legislativo, sobre
organização administrativa e funcionamento da administração do Estado,
caso em espécie, é privativa do Governador do Estado, (Art. 64, inciso V,
da CE/89), não cabendo ao parlamentar tal função.
O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal.
Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição
Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do
art. 6º, da Constituição Estadual.
No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmonia
de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim de controlar atos
que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo assim,
um desequilíbrio institucional
Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um poder
sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente previstos
ao longo de todo o texto constitucional. Exemplificando, o Poder Executivo
exerce controle em relação ao Legislativo por meio do Veto de Leis já
aprovadas pelo Parlamento,
art. 66, § 1º, da CF/88, e, com
relação ao controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo surge
através da sustação dos atos normativos que exorbitem o poder
regulamentar dos limites de delegação legislativa (art. 49, inciso V, da CF/
88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido em relação aos demais
Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição
previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.
Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, portanto,
jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de inciativa quanto
ao princípio constitucional da separação dos poderes.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 004/
2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam , por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 004/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado César
Pires.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
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Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Wendell Lages- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires- voto contra
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 033 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 002/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os estabelecimentos privados
comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão, que possuem ou venham
possuir banheiros adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, a disponibilizar alarme de emergência para que seus
usuários possam solicitar ajuda e/ou auxílio em caso de acidente ou incidente.
É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,
a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 002/2019
apresentado, nos âmbitos formal e material.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal
de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo legislativo
no âmbito estadual.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposições
legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembléia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados
acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.
Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que
a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida
pela Carta Estadual Maranhense. O presente PL não se encaixa em nenhuma
das situações de iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo.
Logo, o presente projeto é de iniciativa de membro da Assembleia,
não havendo objeções nesta fase do processo legislativo.
Quanto à competência para legislar sobre o assunto, o PL
também não encontra óbices para a sua aprovação, tendo em vista ser
competência do Estado, em comum e concorrência com os demais entes
federativos, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência (Art. 23, II, CF/88) e legislar sobre
defesa da saúde e proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência (art. 24, XII e XIV, da CF/88).
Seguindo o regramento do art. 24, § 2º, da CF/88, o Estado pode
complementar a legislação federal que dispõe sobre normas gerais. Neste
caso, há a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015), que disciplina as
adaptações razoáveis para inclusão, como modificações e ajustes necessários
e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando
requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência
possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais (art. 3º, VI).
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Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa, o
Projeto de Lei não encontra objeções para sua aprovação.
Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original,
sugerimos a sua aprovação com nova redação ao Art. 3º, na forma seguinte:
“Art. 3º. Caberá ao Poder Executivo determinar o Órgão
Administrativo competente à fiscalização, autuação de infrações
e determinação dos valores da multa a que se refere o artigo 2º.
da presente Lei, sem prejuízo às funções fiscalizadoras do
Ministério Público, bem como regulamentar todos os demais
aspectos necessários à sua efetiva aplicação.”
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
002/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal de 1988,
tanto no âmbito formal e quanto no material, com a alteração acima
proposta.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 002/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Doutor Yglésio- Relator
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
Deputado Duarte Júnior
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 034/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 005/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a
obrigatoriedade de contratação de seguro garantia de cumprimento em
contratação de obras e serviços realizadas pelo Estado do Maranhão e
seus Municípios, e dá outras providências.
O Projeto de Lei, sob exame, institui a obrigatoriedade de
contratação de seguro garantia de cumprimento em contratações de obras
e serviços realizadas pelo Estado do Maranhão e seus Municípios.
A obrigatoriedade da exigência de apólice de seguro garantia de
cumprimento nas obras, projetos e serviços e compras contratados pelos
órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, e
das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais
e municipais.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor disponha essencialmente
sobre criar atribuições a órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 023, de 18/12/1998)
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Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação, estruturação e
atribuições de órgãos da administração pública estadual. Este dispositivo
da Constituição estadual inviabiliza a continuidade da proposição
em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei
estabelece diretamente atribuições para órgãos do Poder Executivo,
bem como aos Municípios, interferindo na autonomia municipal.
Nesta linha, segue decisão do STF:
“A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à
Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são
de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis que
versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo
a questão referente à organização e funcionamento da
administração estadual, quando não importar aumento de
despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI 2.857, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-112007.)
O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal.
Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição
Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do
art. 6º, da Constituição Estadual.
No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmonia
de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim de controlar atos
que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo assim,
um desequilíbrio institucional
Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um poder
sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente previstos
ao longo de todo o texto constitucional. Exemplificando, o Poder Executivo
exerce controle em relação ao Legislativo por meio do Veto de Leis já
aprovadas pelo Parlamento,
art. 66, § 1º, da CF/88, e, com
relação ao controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo surge
através da sustação dos atos normativos que exorbitem o poder
regulamentar dos limites de delegação legislativa (art. 49, inciso V, da CF/
88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido em relação aos demais
Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição
previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.
Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, portanto,
jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de inciativa quanto
ao princípio constitucional da separação dos poderes.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 005/
2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 005/2019, nos termos do voto
do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 035/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Emenda nº 001/2019, ao Projeto de Lei
Ordinária nº 257/2018, apresentada, no ato da discussão em Plenário, pelo
Senhor Deputado César Pires, que propõe a supressão dos arts. 3º, 4º e 5º,
do Projeto de Lei em epígrafe.
Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as
proposições estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e,
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste caso,
desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que represente
esse número, art. 167, do Regimento Interno.
Analisada a Emenda que propõe a supressão dos dispositivos do
projeto, acima mencionados, verifica-se que a mesma 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 (organização administrativa) 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 evidentemente
inconstitucionais, a teor do que dispõe o Art.129, inciso VI, do Regimento
Interno - EMENDA REJEITADA.
Assim, sob o prisma que nos compete analisar a propositura,
recomendamos a rejeição da Emenda nº 001/2019, nos termos dos
dispositivos constitucionais supracitados.
VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 001/
2019, ao Projeto de Lei Ordinária nº 257/2018, conforme acima destacada.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela rejeição da Emenda nº 001/2019, ao Projeto de
Lei Ordinária nº 257/2018, nos termos do voto do Relator, contra o voto
do Senhor Deputado César Pires.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 12 de março de 2019.
Deputado Neto Evangelista- Presidente
Deputado Wendell Lages- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Duarte Júnior
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires- voto contra
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P O R T A R I A Nº 050/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FILHO,
matrícula nº 701268, como Fiscal Substituto, para substituir o servidor
CARLOS ALBERTO RABELO BRITO, matrícula nº 001636, designado
como Gestor substituto pela Portaria nº 182/2017, ambos lotados na
Diretoria de Recursos Humanos, para atuar no Contrato Múltiplo de
Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912358459-AL, firmado
entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT conforme determina o Art. 25
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 29 de
janeiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 112/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o Ofício nº 002/2019DTI,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores HELTON FRAZÃO CASTELO
BRANCO, matrícula nº 1412147 e SILVIO ROCHA LIMA FILHO,
matrícula nº 1624865, ambos lotados na Diretoria de Tecnologia da
Informação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto
do Contrato nº 04/2019, e processo nº 2194/2018-ALEMA, para aquisição
de 03 (três) nobreaks de 10 KVA, para instalação no Plenário e no Auditório
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.
Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de
março de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4415/2018-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 003/2019-CPL/AL, cujo objeto trata da contratação de empresa
para prestação de serviços de suporte logístico e operacional na organização
de eventos em geral, neles compreendido o fornecimento de infraestrutura
e serviços especializados de som, luz, locação de tendas, palcos, praticáveis,
grides e geradores para atender os eventos institucionais da Assembleia
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Legislativa do Estado do Maranhão, 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
09:30h do dia 26 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, 11 de março de 2019.
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Pregoeiro da ALEMA
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