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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/03/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
4. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.03.2019

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 PÚBLICA E PRIVADAS NO
ESTADO DO MARANHÃO.  DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES TÉCNICAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 041/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO
EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 247/2018, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVISÃO
POLÍTICO ADMINISTRATIVA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ E SANTA LUZIA. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA ANTERIOR
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL

3. REQUERIMENTO Nº 103/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, SOLICITANDO QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADO VOTOS DE
APLAUSOS E MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 5º
BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR E DO 2º BATALHÃO
DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, DE
CAXIAS, POR ATO DE GRANDE RELEVÂNCIA,
PROFISSIONALISMO E EMPENHO NA MISSÃO DE BUSCA E
RESGATE DA CRIANÇA, DANIEL DA ROCHA SANTOS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4. REQUERIMENTO Nº 107/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO A TODA EQUIPE DO
PROGRAMA NA HORA, DA EMISSORA DE RÁDIO 92.3 FM,
QUE PRESTOU BRILHANTE SERVIÇO A TODA SOCIEDADE
MARANHENSE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 110/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS

APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO PELO 52º (QUINQUAGÉSIMO
SEGUNDO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA, NA PESSOA DO PREFEITO
MUNICIPAL E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 112/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE APÓS
APROVAÇÃO DA MESA, SEJA ENCVIADO PEDIDO DE
INFORMAÇÕES AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DENIT, ACERCA DA
ATUAL SITUAÇÃO EM QUE SE  ENCONTRA A BR – 226, BEM
COM A RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA HYTEC
CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO,
QUALIDADE, ANDAMENTO, PRAZO PARA REINICIO E
CONCLUSÃO DO SERVIÇO; PERCENTUAL CONCLUÍDO,
MONTANTE JÁ INVESTIDO E O QUE RESTA PARA ENTÃO
CONCLUIR O CONTRATO.

7. REQUERIMENTO Nº 114/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MÂCEDO, REQUERENDO , APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, A CONCESSÃO DE 30 DIAS DE
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME
ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE
MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/03/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 118/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre obrigatoriedade da instalação
de balanças de precisão em supermercados, hipermercados, congêneres
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 119/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a autorização e
regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI N° 120/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a vedação de
incidência do valor de taxas de distribuição, de transmissão e de outros
encargos, diferentes do valor do consumo efetivo, na base de cálculo
do ICMS devido pelos consumidores de energia elétrica no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 121/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação de
porcentagem específica das unidades de programas de loteamentos
sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e a mulheres
vítimas de violência doméstica.

5. PROJETO DE LEI N° 122/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria a política estadual de promoção
da igualdade entre mulheres e homens no âmbito do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 123/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda que possuem
pacientes portadores de doenças genéticas e/ou raras.

7. PROJETO DE LEI N° 124/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o tráfego de veículos
automotores na Rodovia MA-315 na forma que especifica.

8. PROJETO DE LEI N° 125/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que estabelece as diretrizes para a instituição da
campanha permanente de combate ao Bullying no âmbito do Estado
do Maranhão.
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9. PROJETO DE LEI N° 126/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de Hospitais,
Clínicas, Maternidades e demais Estabelecimentos de Saúde da Rede
Pública e Privada, no Estado do Maranhão, promoverem o prontuário
e a comunicação imediata de Recém-Nascidos com deficiência, às
Instituições, Associações e Entidades especializadas e dá outras
providências.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 017/
19, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senador da República Marcelo Costa e
Castro.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 018/
19, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão o Prefeito Erlanio Luna Xavier.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 019/
19, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha
Manuel Beckman aos ex-Deputados Jean Carvalho, João Silva e Waldir
Filho e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 116/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual de Defesa do Consumidor.

2. PROJETO DE LEI Nº 117/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre tornar Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão a Festa de Procissão do Fogaréu
realizada no Município de Caxias.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que regulamenta o uso dos
painéis eletrônicos do Plenário, do Plenarinho e das salas de Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Marcos Antônio Canário Caminha.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia
e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão
e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Escola Superior do
Parlamento Maranhense, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 004/19, de autoria da Senhora Deputada Mical
Damasceno, de protesto contra a Escola de Samba Gaviões da Fiel do
Estado de São Paulo, que no último dia 03, no desfile das escolas de
samba, expondo de forma desrespeitosa a imagem de Jesus Cristo,
travando luta com o diabo e insinuando uma possível vitória deste.

ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA 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 Nº 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 LEGISLATIVA Nº 013/19,
de autoria dos Senhores Deputados 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
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 18 DE MARÇO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte
Júnior.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Adelmo Soares, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil.

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 013/ 19

São Luís, 14 de março de  2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
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por vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 054/
2019, que dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de identidade
emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 054/2019, que
dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de
identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 054/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposição em comento visa, em linhas gerais, reforçar as
disposições da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, e da Lei nº 9.049,
de 18 de março de 1995, que versam sobre os requisitos para validade
nacional das Carteiras de Identidade, bem como sobre a faculdade de
inclusão, dentre outros elementos, das condições particulares de saúde
e do número e data de validade da Carteira Nacional de Habilitação,
Título de Eleitor, Carteira Profissional e Certificado Militar.

A despeito da relevância da iniciativa parlamentar, há de ser
negada sanção ao 4º da proposta legislativa, pelos fundamentos a seguir
delineados.

O referido dispositivo estabelece atribuição para a Secretaria
de Estado de Segurança Pública, 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)

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6 . É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa
de lei para criação, estruturação e atribuições de
secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o

processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF, ADI 821, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC
26-11-2015, grifo nosso)

Nesse contexto, tendo em vista a usurpação de iniciativa para
estabelecimento de atribuições para a Secretaria de Estado de Segurança
Pública, o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade formal do
art. 4º é medida que se impõe.

Desse modo, por não se coadunar com as disposições da
Constituição da República e considerando a impossibilidade de o
legislador infraconstitucional interferir na construção do constituinte,
oponho veto ao art. 4º do Projeto de Lei nº 054/2019 pelas razões
delineadas supra.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 054/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE MARÇO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 118 / 19

Dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de
balanças de precisão em supermercados,
hipermercados, congêneres e dá outras
providências.

Art. 1º Ficam os supermercados, hipermercados e congêneres,
obrigados a instalar balanças de precisão, para uso dos consumidores,
com a finalidade de conferência do peso das mercadorias previamente
embaladas e enlatadas pelo estabelecimento comercial, ou de
responsabilidade do próprio fabricante.

Parágrafo único. As balanças deverão estar dispostas em local
visível, de fácil acesso e com ampla divulgação, sendo necessária a
instalação de, no mínimo, 02 (duas) balanças em supermercados e
hipermercados e 01 (uma) balança em estabelecimentos congêneres,
para conferência pelos consumidores.

Art. 2º  No caso de açougues, padarias, abatedouros, feiras
livres e estabelecimentos afins, que comercializem, também,
mercadorias previamente embaladas, será obrigatória a permissão para
que o consumidor confira o peso constante na embalagem.

Art. 3° Os estabelecimentos mencionados nos artigos 1° e 2º
deverão disponibilizar em loca, visível e de fácil acesso, cópia da presente
Lei.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor.

Art. 5º A inobservância das disposições contidas na presente
lei importará, no que couber, a aplicação das penalidades contidas no
artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que será
revertido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor – FPDC, de que trata a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de
2003.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislarem concorrentemente sobre, dentre outras questões,
produção e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor.
Além disso, elencou o direito do consumidor como um direito
fundamental ao colocá-lo no inciso XXXII do seu art. 5º.

Sendo um direito fundamental, um de seus objetivos é
restabelecer a igualdade, no mundo jurídico, de uma relação fática
desigual. Assim, tomando por base a igualdade aristotélica, a proteção
do consumidor é para tratar desigualmente os desiguais, já que, numa
relação de consumo, o consumidor é a parte mais vulnerável.

A Lei 8078, de 11 de setembro de 1990, em seu art. 6°, incisos
III e IV dispõe que

“são direitos básicos do consumidor a informação adequada
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade e a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais.”

Tendo em vista que todos os dias, casos de clientes que pagam
por uma determinada quantidade de produto e acabam levando muito
menos do que foi ofertado, afetam diretamente os direitos básicos dos
consumidores, o presente projeto de lei visa minimizar a vulnerabilidade
do consumidor, a transparência e a harmonizar as relações de consumo.

Importante informar que já existe legislação similar em vigor, a
exemplo da Lei 8.041/2018, sancionada e em pleno vigor no estado do
Rio de Janeiro.

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, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 119 / 19

Dispõe sobre a autorização e regulamentação das
cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre as regras necessárias par a
autorização e realização de cavalgada em vias pública no Estado do
Maranhão, seja em zona rural o ou urbana.

§ 1.º - São consideradas vias públicas todas as superfícies por
onde transitam veículos        pessoas e animais, compreendendo a pista,
a calçada, o acostamento, meio fio e canteiro central.

§ 2.º - São consideradas vias terrestres urbanas ou rurais, para
os fins desta lei, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as
passagens, as estradas e as rodovias, que tenham seu uso regulamentado
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, conforme definido
pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

§ 3º - A circulação dos animais, isolados ou em grupos, somente
poderá ser feita sob a condução de um guia, que será o coordenador e
representante da cavalgada.

§ 4º - Ao circularem pela pista de rolamento os animais deverão
ser mantidos junto ao bordo da pista, em conformidade com o disposto
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

§ 5º - Fica expressamente proibida a utilização de calçadas ou
passeio público para a cavalgada ou para amarrar os animais.

Art. 2º - A fiscalização e cumprimento desta Lei serão exercidos
pela Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca, na forma a ser
regulamentada.

Parágrafo único – A responsabilidade pela fiscalização e
planejamento do trânsito ficará a cargo dos órgãos competentes.

Art. 3.º Para os fins desta Lei, as seguintes regras de segurança
deverão ser cumpridas:

I – As crianças com idade superior a 7 (sete) anos só poderão
participar da cavalgada, desde que tenham noção de equitação e estejam
acompanhadas dos pais e/ou responsáveis;

II – As crianças menores de 7 (sete) anos de idade poderão
acompanhar a cavalgadas somente em charretes, devidamente
acompanhadas dos pais, e/ou responsáveis;

III – É vedada a utilização de foguetes ou outros fogos de
artificio que assustem ou possam assustar os animais;

IV – O cavaleiro deverá observar estritamente práticas de boa
conduta que assegurem a segurança e bem-estar dos participantes e
dos animais, especialmente:

a) Não sobrecarregar os animais;
b) Acompanhar e manter em bom estado as ferraduras, selas,

arreios e demais equipamentos e apetrechos;
c) Conduzir ou montar somente animais saudáveis, preparados

e bem equipados;
d) Manter em dia a carteira de vacinação;
e) Manter em ordem os registros, as guias de trânsito animal e

demais documentos relativos aos animais.
V – É expressamente proibido o trajeto da cavalgada superior

a 40 (quarenta) quilometros, sem que haja um intervalo mínimo de 02
(duas) horas, para descanso dos animais;

VI – É permitido o transporte de apenas uma única pessoa em
cada animal.

Art. 4º O coordenador da cavalgada deverá obrigatoriamente,
através de ofício, comunicar aos órgãos competentes a data, o trajeto
que será realizado, o horário para inicio e término da cavalgada, bem
como o número de participantes e de animais, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias da data da realização do evento.

Parágrafo único – O coordenador da cavalgada deverá no ato
da solicitação de autorização da cavalgada ao órgão ou secretaria
competente, apresentar declaração, firmada por médico veterinário,
que cada animal que será utilizado no evento se encontra em condições
físicas e de saúde para enfrentar o trajeto.

Art. 5º Para assegurar a proteção sanitária, fica instituída a
obrigatoriedade dos exames de saúde animal com prazo de validade de
06 (seis) meses.

Parágrafo único – Os exames obrigatórios serão
regulamentados por ato próprio do Poder Executivo, assegurada a
isenção de taxas para os exames realizados em laboratórios estaduais
ou conveniados no caso de eventos beneficentes.

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

JUSTICATIVA

O presente projeto de lei tem a finalidade de estabelecer regras
para a organização e realização de cavalgadas e romarias, com a utilização
de animais, no município com destino intermunicipal.

A cavalgada é uma manifestação cultural, só que em forma de
passeio, realizada por grupos de cavaleiros e amazonas, entre crianças
e idosos. Uma cavalgada pode ser realizada por motivos religiosos,
cívicos, diversão, esporte, ou associação de duas ou mais dessas
atividades. Surgiram durante o processo de ocupação de territórios,
entre os séculos XVII e XVIII. Conduzindo o gado bovino ou equino
os tropeiros, montados a cavalos ou burros, se acampavam para
descansar, agradecer e pedir proteção divina para eles e para os animais.
Era uma atividade sofrida, que fazia parte da vida de muitos brasileiros
do meio rural daquela época. Assim a cavalgada se tornou popular e
hoje é integrante cultural popular, considerada um patrimônio histórico
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cultural, motivo de orgulho de quem pratica. A cavalgada desempenha
um papel importante no comércio das localidades onde são realizadas.

Modernamente, há a necessidade de observar durante os eventos
as normas de segurança adequadas ao trânsito de animais ao longo das
vias terrestres.

A propositura visa ainda prevenir o risco de disseminação de
doenças como o mormo em consonância a promoção da defesa sanitária
animal, que é de competência do Estado, com a cooperação dos
municípios, nos termos da Constituição Estadual.

Assim, no intuito de ao mesmo tempo preservar a tradição e
garantir que os eventos transcorram em adequadas condições de
segurança e sanitárias tanto para os cavaleiros como para os animais,
faz-se oportuno disciplinar adequadamente a prático por maio da
presente propositura.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 15 de março de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 120 / 19

Dispõe sobre a vedação de incidência do valor de
taxas de distribuição, de transmissão e de outros
encargos, diferentes do valor do consumo efetivo,
na base de cálculo do ICMS devido pelos
consumidores de energia elétrica no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Maranhão decreta:
Art. 1. ° - E vedada a incidência do valor de taxas de distribuição,

de transmissão e de outros encargos, diferentes do valor do consumo
efetivo, na base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas a
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido pelos
consumidores de energia elétrica no Estado do Maranhão.

Parágrafo Único. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de
energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente
utilizada.

Art. 2. º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 13 de março de 2019. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Desde 2013 o Tribunais Superiores vem condenando os Estados
a devolverem valores oriundos da “bitributação” na composição da
conta de energia elétrica de todas as pessoas físicas e/ou jurídicas, via
ICMS, onde os Estados têm feito cobranças de ICMS sobre a TUST
(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa do Uso do
Sistema de Distribuição), tributando serviços de necessária aquisição
para a transmissão de energia elétrica, como se fossem mercadorias em
circulação. Essa cobrança é feita de encontro com disposições
constitucionais e legais pertinentes à cobrança do ICMS. Diante disso,
a presente propositura visa proporcionar justiça tributária e
compatibilizar a cobrança do ICMS de acordo com o entendimento
jurisprudencial, tendo em vista que  os consumidores de energia elétrica
tem sido tributados excessivamente com relação ao ICMS em suas
contas mensais, eis que na base de cálculo para o referido imposto tem
incidido as valores de gastos com transmissão, distribuição e encargos
setoriais, e não apenas o valor do que foi efetivamente consumido
pelos cidadãos.

Tal cobrança é tida como injusta e inconstitucional pela grande
maioria dos Tribunais Brasileiros e Tribunais Superiores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou súmula
n° 391 onde estabelece que o “0 ICMS incide sobre o valor da tarifa de
energia elétrica correspondente a demanda de potência efetivamente
utilizada”, portanto, o ICMS somente incide sabre a energia elétrica

efetivamente utilizada polo consumidor e não sobre demanda contratada.
Assim dispõe o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA
ELÉTRICA. SÚMULA 166/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. O ICMS sobre energia elétrica tem
como fato gerador a circulação da mercadoria, e não do
serviço de transporte de transmissão e distribuição de
energia elétrica. Desse modo, incide a Súmula166/STJ.
2. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de
que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem
parte da base de cálculo do ICMS. 3. A discussão sobre o
montante arbitrado a título de verba honorária está, em regra,
indissociável do contexto fático-probatório dos autos, o que
obsta o revolvimento do quantum adotado nas instâncias
ordinárias pelo STJ, por força do disposto em sua Súmula
7.4. Ressalto que tratam os autos de Ação Declaratória em
que a autora pleiteia somente o direito de não pagar tributo.
Desse modo, os honorários advocatícios fixados estão
condizentes com o valor da causa estabelecido pela própria
empresa.5. Conforme orientação pacífica no STJ,
excepcionalmente se admite o exame de questão afeta à verba
honorária para adequar, em Recurso Especial, a quantia
ajustada na instância ordinária ao critério deequidade
estipulado na lei, quando o valor indicado for exorbitante ou
irrisório.6. A agravante reitera, em seus memoriais, as razões
do Agravo Regimental, não apresentando nenhum argumento
novo.7. Agravos Regimentais do Estado de Minas Gerais e
da empresa não providos.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1267162 MG 2011/
0111028-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data
de Julgamento: 16/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: DJe 24/08/2012)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CONTRIBUINTE DE FATO. UTILIZAÇÃO DE LINHA
DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE TARIFA DE USO
DOSSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD).
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DEOPERAÇÃO
MERCANTIL. 1. O ICMS sobre energia elétrica tem
como fato gerador a circulação da mercadoria, e não do
serviço de transporte de transmissão e distribuição de
energia elétrica, incidindo, in casu, a Súmula166/STJ.
Dentre os precedentes mais recentes: AgRg nos EDcl
no REsp1267162/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe24/08/2012.2. A Primeira Seção/
STJ, ao apreciar o REsp 1.299.303/SC, Rel. Min.Cesar
Asfor Rocha, DJe de 14.8.2012, na sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, pacificou entendimento no
sentido de que o usuário do serviço de energia elétrica
(consumidor em operação interna), na condição de
contribuinte de fato, é parte legítima para discutir a
incidência do ICMS sobre a demanda contratada de
energia elétrica ou para pleitear a repetição do tributo
mencionado, não sendo aplicável à hipótese a orientação
firmada no julgamento do REsp 903.394/AL (1ªSeção,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010 - recurso
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC).3. No ponto, não há falar em ofensa à cláusula de
reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal),
tampouco em infringência da Súmula Vinculante nº 10,
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considerando que o STJ, o apreciar oREsp 1.299.303/SC,
interpretou a legislação ordinária (art. 4º da Lei Complementar
nº 87/96).4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1278024 MG 2011/0140633-7,
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento: 07/02/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 14/02/2013)

Portanto, a incidência de ICMS em parcelas estranhas à
remuneração de energia elétrica contraria nuclearmente as disposições
contidas tanto na Súmula 166 quanto na Súmula 391, todas editadas
pelo STJ, a saber:

Súmula 166 – Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do
mesmo contribuinte.

Súmula 391 – O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia
elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

Portanto, o ato que gera a incidência do ICMS é realização
da circulação da “mercadoria” energia elétrica, ocorrendo o fato gerador
no momento da saída da energia contratada da distribuidora para o
estabelecimento consumidor. Diante do exposto, conclui-se pela
ilegalidade da incidência do ICMS das parcelas estranhas à remuneração
de energia elétrica (por exemplo TUSD e TUST).

Sendo assim, como forma de realizar justiça fiscal, se faz
necessária a vedação da incidência de taxas de distribuição, de
transmissão e outros encargas, diferentes do valor do consumo efetivo,
na base de cálculo do ICMS devido pelos consumidores. de energia.
Desse modo, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
do presente projeto.

Assembleia Legislativa, 13 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 121 / 19

Dispõe sobre a destinação de porcentagem
específica das unidad es de programas de
loteamentos sociais e de habitação popular a
famílias monoparentais e a mulheres vítimas de
violência doméstica.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Os programas de loteamentos sociais e de habitação

popular do Estado destinarão no mínimo 25% (vinte e cinco por cento)
e no máximo 40% (quarenta por cento) de suas unidades para famílias
monoparentais, consideradas estas as famílias constituídas somente
de mãe e filhos ou somente de pai e filhos.

Art. 2º Os programas de loteamentos sociais e de habitação
popular do Estado destinarão no mínimo 2% (dois por cento) de suas
unidades para mulheres vítimas de violência doméstica que preencham
os demais requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei são consideradas
mulheres vítimas de violência doméstica aquelas que se enquadram nas
hipóteses elencadas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 -
Lei Maria da Penha.

Art. 3º A comprovação da condição mencionada no art. 1º
desta lei far-se-á mediante relatório elaborado por assistente social.

à proteção e o bem-estar dos animas.
Art. 4º – A comprovação da condição mencionada no art. 2º

desta lei far-se-á mediante:
I – A apresentação do competente boletim de ocorrência,

expedido pelo distrito policial;
II – Havendo ação penal instaurada em face do agressor,

apresentação da competente certidão, emitida pelo Poder Judiciário;
III – apresentação de relatório elaborado por assistente social;
IV – Comprovação de tramitação do inquérito policial

instaurado ou apresentação de certidão de tramitação de ação penal
instaurada.

§ 1º – A documentação exigida nesta lei deverá ser entregue no
ato da inscrição da mulher vítima de violência doméstica no programa
de loteamento social ou de habitação popular

§ 2º – Terão preferência, para efeitos do art. 2º desta lei, as
vítimas que se adequarem às hipóteses dos incisos II e III deste artigo,
não se aplicando tal preferência em relação aos casos de aplicação do
art. 1º.

Art. 5º – Não fará jus aos benefícios previstos no art. 2º desta
lei a mulher que se utilizar do direito de renunciar a representação,
conforme estabelecido no art. 16 da Lei Federal nº 11.340, de 2006.

Art. 6º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no
prazo de sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Submeto à apreciação desta Casa Legislativa, o presente projeto
de lei que visa a destinação de porcentagem específica das unidades de
programas de loteamentos sociais e de habitação popular a famílias
monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica. Este projeto
de lei vem preencher uma lacuna que há tempos causa prejuízos sociais
e econômicos ao País: a questão das famílias monoparentais em situação
de vida precária e da violência doméstica contra a mulher.

É sabido que, devido à ausência de suporte por parte de uma
família estruturada, unida à negligência estatal endêmica, as crianças e
jovens de mais baixa condição socioeconômica acabam se afastando da
escola e enveredando-se pelos caminhos da criminalidade. Além disso,
questão em voga atualmente, a violência contra a mulher também é uma
realidade muitas vezes negligenciada. Apesar da aprovação, há poucos
meses, da Lei do Feminicídio e da entrada em vigor da Lei Maria da
Penha, os índices de agressões e homicídios contra o gênero feminino
permanecem altos, especialmente no âmbito doméstico. É diante desse
quadro que apresentamos este projeto de lei.

O baixo acesso à informação relativa à sexualidade e aos meios
contraceptivos por parte da população mais carente conduz a uma
natalidade desorganizada e ao não planejamento familiar. Dessa forma,
não é raro que algum dos pais se depare com uma situação na qual se vê
responsável, sozinho, pela guarda, educação e sustento dos filhos.

Devido à sua condição financeira, vê-se forçado a submeter-se
a longas jornadas de trabalho, muitas vezes mal remuneradas, o que o
impede de manter um contato concreto e constante com sua prole. Isso
resulta numa educação precária e numa formação inadequada do caráter
e da personalidade dos menores, que, infelizmente, não possuem
estímulos para frequentar a escola e podem se envolver com práticas
criminosas, como meio de arrecadarem renda extra ou até mesmo por
falta de outras oportunidades para suas vidas.

A problemática se torna de interesse público na medida em que
essa é a base da violência que impera atualmente no País. Lares
desestruturados, situados em ambientes de degradantes condições de
vida, e insalubres, com estruturas precárias e insuficiente assistência
do poder público, são responsáveis pela formação de indivíduos
revoltados e propensos a condutas delituosas. Diante disso, é urgente
que se comece a refletir sobre soluções para esse quadro, e uma delas
é a que apresentamos por meio deste projeto de lei.

A transferência dessas unidades familiares, frequentemente
residentes em favelas e outras comunidades com condições
desfavoráveis para o pleno desenvolvimento de um cidadão, para
conjuntos habitacionais é o primeiro passo para superar o problema.

A obtenção de um lar com estrutura digna, por meio do auxílio
do Estado, não somente proporcionará um ambiente melhor, mas
também possibilitará a essas famílias recomeçar uma nova vida, com
perspectivas mais promissoras e com menos influências negativas. A
mãe solteira, ou mesmo o pai solteiro, precisa da atuação do Estado
para estruturar seu lar.
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Os danos do abandono do lar pelo parceiro, ou até mesmo a

instabilidade resultante de sua presença intermitente, devem ser tratados
e minimizados através de políticas públicas, como a aqui apresentada.
Não é mais cabível postergar a problemática e deixá-la prolongar-se
por mais gerações.

O que ocorre é que, apesar de a taxa já ser assustadora, a
tendência é que, na realidade, ela seja muito maior do que o indicado.
Isso porque esses crimes são cometidos dentro de um ambiente familiar,
com a intimidade doméstica própria da relação afetiva, e, dessa forma,
uma quantidade expressiva deles não vêm à tona.

O medo de perder o sustento e não possuir mais um teto sobre
si impede a mulher de prestar queixa e a submete a uma condição de
refém, por não ter para onde escapar. É diante disso que o Estado não
pode, nem deve, permanecer inerte.

A Federação fundamentada na dignidade da pessoa humana,
como dispõe o inciso III do art. 1º da nossa Magna Carta, deve atuar
para proteger seus cidadãos e, com a mesma eficiência e diligência, as
mulheres mineiras.

Tendo em vista que a violência doméstica é frequente e que um
dos obstáculos para seu enfrentamento é a falta de alternativas caso a
vítima se vá do imóvel, apresentamos este projeto de lei, que visa
justamente a derrubar tal obstáculo.

De fato, a destinação de uma porcentagem das unidades de
loteamentos e programas sociais de habitação popular às vítimas de
agressões ou ameaças vai possibilitar que tenham para onde ir quando
esses incidentes ocorrerem. Não mais imperará o medo e a inércia
forçada, e a mulher poderá exercer seus direitos com a liberdade, a
dignidade e a proteção que lhe são devidas pelo poder público.

Desta feita, considerando a relevância do tema, entendo
pertinente reapresentar a projeto, para possibilitar uma discussão mais
aprofundada sobre o tema.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 122 / 19

Cria a política estadual de promoção da igualdade
entre mulheres e homens no âmbito do Estado do
Maranhão.

.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
 Art. 1º – Cria a política estadual de promoção da igualdade

entre mulheres e homens no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 2º – Esta lei tem por objeto regular e garantir a igualdade

entre mulheres e homens, além de propor diretrizes e mecanismos
institucionais que orientem ao cumprimento da igualdade substantiva
no âmbito público e privado, promovendo o emponderamento das
mulheres, observados os seguintes princípios:

I – igualdade de oportunidades;
II – igualdade de tratamento;
III – equidade;
IV – respeito a dignidade da pessoa humana;
Art. 3º – A política estadual em matéria de igualdade entre

mulheres e homens, deverá estabelecer as ações tendentes a obtenção
da igualdade substantiva no âmbito econômico, político, social, cultural
e ambiental de todas as pessoas, observadas as seguintes diretrizes:

I – Fomentar a igualdade entre mulheres e homens em todos os
âmbitos;

II – Garantir que as políticas públicas incorporem a perspectiva
de gênero, apoiem a transversalidade e prevejam o cumprimento dos
programas, projetos e ações para a igualdade entre mulheres e homens;

III – Fomentar a participação e representação política
equilibrada de mulheres e homens;

IV – Fomentar a concorrência política e social em igualdade de
condições de mulheres e homens;

V – Promover a igualdade de acesso e fruição dos direitos
sociais, para as mulheres e os homens;

VI – Garantir o direito a proteção da saúde, incentivando a
revisão de protocolos a fim de que seja respeitada a diversidade sexual;

VII – Garantir o acesso a todos os níveis de educação de
qualidade e não sexista;

VIII – Fomentar sob a égide do princípio de igualdade de
tratamento e oportunidades, o acesso a recursos produtivos, financeiros
e tecnológicos;

IX – Promover a igualdade de mulheres e homens na vida civil;
X – Impulsionar a modificação de padrões culturais e legais a

fim de que haja a eliminação e erradicação de estereótipos, estigmas e
preconceitos estabelecidos em função do sexo, fomentando a
responsabilidade compartilhada dos direitos e as obrigações das
mulheres e homens, sob os princípios da colaboração e solidariedade.

XI – Fomentar o estabelecimento de direitos de conciliação da
vida profissional, pessoal e familiar a serem exercidos em regime de
corresponsabilidade.

Art. 4º – Estimular e fomentar a criação de uma Rede de
Articulação Intersetorial, no âmbito da Administração Pública estadual,
com a finalidade de cooperar para o desenvolvimento de um conjunto
orgânico e articulado de estruturas, relações funcionais, métodos e
procedimentos das entidades da Administração Pública entre si, com
as organizações dos diversos grupos sociais. as instituições acadêmicas
e de investigação e, com os entes municipais, a fim de efetuar ações de
comum acordo destinadas a promoção e efetividade da igualdade entre
mulheres e homens.

Art. 5º – A rede de articulação intersetorial terá como objetivo:
I – Estabelecer diretrizes mínimas em matéria de ações

afirmativas, medidas de igualdade de oportunidades e medidas de
participação equilibrada, com a finalidade de erradicar a violência e a
discriminação em razão do gênero;

II – Velar pela progressividade legislativa em matéria de igualdade
substantiva de mulheres e homens, a fim de harmonizar a legislação
local com os padrões internacionais vigentes;

III – Avaliar as políticas públicas, os programas e serviços em
matéria de igualdade substantiva;

IV – Determinar a periodicidade e características da informação
que deverão proporcionar os entes públicos, com o objetivo de gerar
as condições necessárias para avaliar a progressividade no cumprimento
da lei;

V – Avaliar e propor programas e planos estratégicos dos entes
públicos, em matéria de igualdade substantiva de mulheres e homens;

VI – Incluir no debate público a participação da sociedade civil
organizada na promoção da igualdade substantiva de mulheres e homens;

VII – Estabelecer ações de coordenação entre os entes públicos
do Estado e Municípios, para formar e capacitar em matéria de igualdade
substantiva entre mulheres e homens os servidores públicos que
trabalham na área;

VIII – Elaborar e recomendar padrões por meio de resoluções
que garantam a transmissão nos meios de comunicação e órgãos de
comunicação social dos distintos entes públicos, de uma imagem
igualitária, livre de estereótipos e plural de mulheres e homens;

IX – Propor aos meios de comunicação pública e privadas a
adoção de medidas de autorregulação, com o objetivo de contribuir
com o cumprimento desta lei, mediante a adoção progressiva da
transmissão de uma imagem igualitária, livre de estereótipos entre
mulheres e homens;

X – Fomentar ações encaminhadas ao reconhecimento
progressivo do direito de conciliação da vida pessoal, laboral, familiar
e estabelecer meios e mecanismos tendentes a convivência, sem prejuízo,
do pleno desenvolvimento humano;

XI – Estabelecer medidas para a erradicação do assédio sexual
no ambiente universitário e de trabalho, bem como a importunação
ofensiva ao pudor nos transportes coletivos;

XII – Desenvolvimento de ações para fomentar a integração de
políticas públicas com perspectiva de gênero em matéria econômica;

Art. 6º – Para os efeitos dessa lei, as autoridades e organismos
públicos desenvolverão as seguintes ações:
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I – Fomentar a educação de pessoas, visando sua capacitação

permanente;
II – Fomentar o acesso, ascensão e elegibilidade de pessoas do

sexo masculino e feminino no âmbito público e privado, tendo em
vista que a diversidade de gênero é um dos pressupostos da democracia
paritária;

III – Apoiar a coordenação dos sistemas estatísticos estatais
para melhor conhecimento das questões relativas a mulheres e homens
na política laboral;

IV – Financiar as ações de informação e conscientização,
destinadas a fomentar a igualdade entre mulheres e homens;

V – Vincular financiamentos para o desenvolvimento integral
das mulheres;

VI – Evitar a segregação das pessoas em razão do sexo, em
especial no ambiente escolar e no mercado de trabalho;

VII – Desenvolver políticas e programas de desenvolvimento
e de redução da pobreza com perspectiva de gênero;

VIII – Estabelecer estímulos e certificados de igualdade que se
concederão anualmente as empresas que hajam aplicado políticas e
práticas na matéria.

IX – Zelar pela progressiva incorporação em todos os setores
da sociedade de linguagem não sexista.

Art. 7º – Os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e o
Ministério Público proporão os mecanismos de operação adequados
para a participação equilibrada de mulheres e homens na tomada de
decisões políticas e socioeconômicas;

Art. 8º – Fica autorizada a fixação do mês de março para fins
de promoção de medidas e ações afirmativas e destinadas a obtenção
da igualdade entre mulheres e homens.

Art. 9º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 13 de março de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposta legislativa encontra amparo no texto

constitucional brasileiro que traçou eixos fundamentais para o
desenvolvimento integral dos cidadãos, privilegiando-se o respeito aos
Direitos Humanos fundamentais e promoção da igualdade entre homens
e mulheres. A igualdade de gênero constitui objetivo de desenvolvimento
e é fator fundamental para lutar de forma eficaz e sustentável contra
toda forma de discriminação.

A perspectiva de gênero deve ter prioridade na política de
desenvolvimento do Estado do Estado do Maranhão com vistas a
fortalecer a igualdade entre mulheres e homens nas instituições públicas
e privadas, adequando o ordenamento jurídico às necessidades sociais
em matéria de equidade de gênero, priorizando as diferenças sem
reproduzir estereótipos de discriminação e desigualdade.

O compromisso do Poder Executivo deve ser de não permitir a
ocorrência de situações discriminatórias a partir da promoção de meios
para se obter a igualdade, entendida como justiça no tratamento a
mulheres e homens de acordo com suas necessidades.

Para consecução desta política, utilizar-se-ão procedimentos
diferenciados para corrigir desigualdades de oportunidades que passam
desde o acesso a uma educação não sexista, a saúde integral, ao emprego
digno, a planificação familiar, ao acesso a cargos de chefia e liderança
em instituições públicas e privadas, a uma vida sem violência
objetivando alcançar todos os direitos humanos, sociais e civis;

A política em matéria de igualdade entre mulheres e homens
deverá estabelecer as ações tendentes à obtenção da igualdade
substantiva no âmbito econômico, político, social, cultural, ambiental.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 13 de março de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 123 / 19

Dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa de
energia elétrica para famílias de baixa renda que

possuem pacientes portadores de doenças genéticas
e/ou raras.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Fica isenta da cobrança de tarifa a energia elétrica as

famílias de baixa renda que possuem pacientes portadores de doenças
genéticas e raras.

Art. 2º Para fins desta lei, consideram-se doenças genéticas
aquelas que que envolvem alterações no material genético, enquanto as
doenças raras são aquelas que, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou
seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará as condições para o
cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A propositura busca proporcionar aos pacientes portadores
de doenças genéticas e raras que fazem parte de famílias de baixa de
renda, melhor qualidade de vida com a isenção da tarifa de energia
elétrica, tendo em vista, que muitos desses pacientes, consomem mais
energia na medida em que realizam procedimentos essenciais para seu
tratamento que muitas vezes é longo e/ou permanente para manutenção
de sua qualidade e vida e sobrevivência.

Atualmente, no Brasil, há cerca de 13 milhões de pessoas com
doenças raras, segundo pesquisa da Interfarma. Existem também de
seis a oito mil tipos de doenças raras, em que 30% dos pacientes
morrem antes dos cinco anos de idade; 75% delas afetam crianças e
80% têm origem genética. Algumas dessas doenças se manifestam a
partir de infecções bacterianas ou causas virais, alérgicas e ambientais,
ou são degenerativas e proliferativas.

As doenças raras geralmente são crônicas, progressivas,
degenerativas e muitas vezes com risco de morte e não existe uma cura
eficaz existente, mas há medicamentos para tratar os sintomas. Essas
doenças também alteram diretamente a qualidade de vida da pessoa e,
muitas vezes, o paciente perde a autonomia para realizar suas atividades.
Por isso, causam muita dor e sofrimento tanto para o portador da
doença quanto para os familiares.

Nesse sentindo, o presente projeto busca promover a qualidade
de vida, não só do paciente portador de doença rara e/ou genética,
como também da família que lida diariamente com o sofrimento de
lidar com tratamentos longos, caros e agressivos. Como exemplo, a
Epidermólise Bolhosa também conhecida como EB, é uma deficiência
grave, rara, não contagiosa, caracterizada por uma sensibilidade muito
acentuada na pele e mucosas, que leva à formação de bolhas e feridas
por todo o corpo, incluindo cicatrizes, atrofia das mãos e pés. Diante
disso, o portador desta enfermidade fica impossibilitado de conviver
em ambientes com temperaturas elevadas devido a sua condição, tendo
assim que permanecer em ambientes refrigerados para não agravar sua
doença, o que detém um alto consumo de energia. Além disso, as
famílias de baixa renda que possuem em seu seio familiar um portador
de doença genética ou rara, já tem um alto custo com tratamentos,
medicações, pois, apesar de o SUS fornecer tratamento, quase sempre
esse tratamento não é adequado e, por muitas vezes, há ausência de
profissionais, equipamentos e medicamentos específicos, o que leva
essas famílias a ter altas despesas com o tratamento do paciente
enfermo. Nesse sentido, a isenção de pagamento de energia elétrica se
faz necessária como medida eficaz na busca por qualidade de vida e
justiça social para as famílias que possuem pacientes com doenças
genéticas e raras.

Eis, portanto, a razão da proposição que ora apresentamos,
pedindo aos nossos nobres pares desta Casa o seu decisivo apoio,
para que se faça justiça aos nossos concidadãos mais necessitados com
a rápida transformação de nosso projeto em lei.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 124 / 19

DISPÕE sobre o tráfego de veículos automotores
na Rodovia MA-315 na forma que especifica.

Art. 1º - No trecho da Rodovia MA-315, que liga o Município
de Paulino Neves-Barreirinhas, somente é permitido o tráfego de
veículos automotores com no máximo dois eixos.

Art. 2º - Será instalada a sinalização de trânsito vertical e
horizontal informado as condições de tráfego de veículos automotores
bem como fiscalização eletrônica no trecho de que trata o caput do art.
1º.

Art. 3º - A presente Lei será regulamentada mediante decreto
do Governador do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua
vigência, definindo o órgão fiscalizador bem como o valor das multas a
serem aplicada aos motoristas infratores.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em co9ntrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 15 de março de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A nossa proposição tem como objetivo proteger o trecho da

Rodovia MA-315, de quase 40 quilômetros de extensão, considerando
que o piso da mesma é pavimentado por bloquetes.

Essa importante obra na Região dos Lençóis Maranhenses é
um incentivo para o turismo pois permite melhor acesso aos Lençois
Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara, a Rota das Emoções,
num percurso bem menor.

Infelizmente, está ocorrendo o tráfego de caminhões pesados
carregando soja e esses veículos estão destruindo a MA no trecho
acima referido.

Portanto, entendemos ser necessária a adoção de urgentes
providências com o objetivo de manter a qualidade do referido trecho,
através da proibição do tráfego veículos pesados.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de março de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 125 / 19

Estabelece as diretrizes para a instituição da
campanha permanente de combate ao Bullying no
âmbito do Estado do Maranhão.
.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para a instituição
da campanha permanente de combate ao Bullying no âmbito do Estado
do Maranhão.

Parágrafo único: Entende-se por bullying as atitudes
agressivas, intencionais e repetitivas, adotadas por um indivíduo (bully)
ou grupo de indivíduos contra outro (s), sem motivação evidente,
causando dor, angústia e sofrimento e executadas em uma relação
desigual de poder, o que possibilita a vitimização.

Artigo 2º O bullying pode ser evidenciado através de atitudes
de intimidação, humilhação e discriminação, dentre as quais:

I - Insultos pessoais;
II – apelidos pejorativos;
III – ataques físicos;
IV – grafitagens depreciativas;
V – expressões ameaçadoras e preconceituosas;
VI – isolamento social;

VII – ameaças;
VIII – pilhérias.
Artigo 3º - O bullying pode ser classificado de acordo com as

ações praticadas:
I – verbal: apelidar, xingar, insultar;
II – moral: difamar, disseminar rumores, caluniar;
III – sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV – psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar,

aterrorizar, intimidar, dominar, tiranizar, chantagear e manipular;
V – material: destroçar, estragar, furtar, roubar os pertences;
VI – físico: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater;
VII – virtual: divulgar imagens, criar comunidades, enviar

mensagens, invadir a privacidade.
Artigo 4º A campanha, que se utilizará de cartazes, cartilhas e

painéis, trará alertas contra o bullying e suas consequências legais e
poderá ser divulgada em locais como: escolas, universidades, órgãos
públicos, terminais de ônibus, portos, aeroportos, entidades privadas
e organizações sem fins lucrativos.

Artigo 5º Para a manutenção da campanha, o Poder Público
poderá firmar parcerias que permitam as ações necessárias para sua
continuidade.

Artigo 6º A campanha poderá abranger ainda outros assuntos
que venham contribuir para o combate ao Bullying.

Artigo 7º Poderão participar dessa campanha permanente os
órgãos públicos e as instituições privadas da área de educação e saúde.

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

JUSTIFICATIVA
De acordo com dados do Ministério da Educação, divulgado

através do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, um em
cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying. Estima-se, no
entanto, que esse número tende a aumentar.

O bullying diferencia-se das brigas comuns, pois, o mesmo é
algo rotineiro em que um jovem ou grupo começa a perseguir um ou
mais colegas. No geral, crianças que tem um perfil mais retraído
costumam ser as maiores vítimas, pois apresentam dificuldade para se
expressar tanto em casa como na escola. O medo de piorar a situação,
quando a chantagem costuma fazer parte das agressões, também
contribui para o silêncio, complicando ainda mais o problema.

Especialistas no assunto defendem que pais e escola devem
estar atentos ao comportamento dos jovens, mantendo sempre abertos
os canais de comunicação entre eles. O diálogo é assim a melhor arma
contra esse tipo de violência, que pode causar efeitos devastadores em
crianças e adolescentes. Além de dificultar o aprendizado, o bullying
leva à evasão escolar, impedindo assim a formação de indivíduos aptos
para o exercício da cidadania.

Vítimas de bullying tem grandes chances de adquirir problemas
sérios de autoestima, fobias, depressão ou transtornos alimentares.
Por outro lado, os agressores, se não forem devidamente acompanhados,
podem vir a desenvolver comportamentos violentos e antissociais na
vida adulta.

Como o bullying é algo permanente, requer também uma
campanha permanente para combatê-lo. É um assunto tão importante
em nossos dias que não deve estar restrito apenas ao ambiente escolar.
O Estado tem por obrigação de chamar a atenção para o problema,
evitando assim que vidas e famílias sejam destruídas por tragédias que
poderiam ser evitadas.

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 14 de março de 2019. - WENDELL LAGES -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 126 / 19

Dispõe sobre a Obrigatoriedade de Hospitais,
Clínicas, Maternidades e demais Estabelecimentos
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de Saúde da Rede Pública e Privada, no Estado do
Maranhão, promoverem o prontuário e a
comunicação imediata de Recém-Nascidos com
deficiência, às Instituições, Associações e Entidades
especializadas e dá outras providências.

Art. 1º – Hospitais, Clínicas, Maternidades e demais
Estabelecimentos de Saúde, da Rede Pública e Privada, que realizam o
serviço de parto, no âmbito do Estado do Maranhão, ficam obrigados
a promover o prontuário e a comunicação imediata de recém-nascidos
com deficiência, às Instituições, Associações e Entidades especializadas
em prestar assistência a pessoa com deficiência.

Art. 2º – A comunicação prevista nesta Lei, tem o propósito
de:

I – assegurar apoio integral, acompanhamento e a intervenção
imediata de instituições, entidades e associações, cujo quadro deve
conter uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, com vistas a
estimulação precoce;

II- conceder o amparo psicológico aos pais, no momento da
insegurança, dúvidas e incertezas, do indispensável ajuste familiar à
nova situação, com as adaptações e mudanças de hábitos inerentes;

III – garantir atendimento por intermédio de acompanhamento
genético, para ajudar a criança com deficiência e sua família, favorecendo
as possibilidades de tratamento com vistas à promoção de um estilo de
vida saudável, que inclui alimentação, higiene do sono e prática de
exercícios a saúde física, mental e afetiva no seio familiar e no contexto
social;

IV – impossibilitar um diagnóstico tardio nos bebês que
apresentarem deficiência, assegurando influências mais positivas no
desempenho e no potencial dos primeiros anos de vida;

V – assegurar condições reais de socialização, inclusão, inserção
social e geração de oportunidades, ajudar no desenvolvimento da
autonomia da criança, na qualidade de vida, nas potencialidades e na

integração efetiva como protagonista produtivo em potencial
em um contexto social.

Art. 3º – A aplicação das normas estabelecidas na presente Lei,
não exime os estabelecimentos da aplicação das diretrizes estabelecidas
pela Política de Saúde Pública do Ministério da Saúde.

Art. 4º – A não observância das normas contidas nesta Lei,
estará o infrator sujeito às seguintes sanções.

I – Advertência por escrito;
II - multa de 02 (dois) salários mínimos vigente no País;
§ 1º. Os valores provenientes da aplicação da multa, contida

no inciso II, serão arrecadados pelo Tesouro Estadual e aplicados em
programas de saúde em prol da pessoa com deficiência.

§ 2º. Os valores das multas serão elevados em dobro, em caso
de reincidência.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de março de 2019. - DEP.
DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem o condão de assegurar ao recém-nascido
com deficiência, acompanhamento através de instituições, associações
e entidades especializadas em prestar assistência à pessoa com
deficiência, assim como, proporcionar aos pais apoio irrestrito em um
momento tão complexo de suas vidas, de total insegurança, sem contar
que, a grande maioria fica desorientado sobre quais cuidados devem
tomar.

Na primeira semana após o nascimento é oferecida a
possibilidade de efetuar um rastreio de diagnóstico precoce nos bebês.
O rastreio desse diagnóstico é conhecido como teste do pezinho. Esse
rastreio nos recém-nascidos identifica os bebês que podem ter doenças
raras, mas graves. É bem verdade que a maioria não apresentará nenhuma
doença, mas para aqueles que apresentarem, os benefícios são enormes.

Pode melhorar a saúde deles e prevenir incapacidades graves e até a
morte.

O nosso projeto visa chamar a atenção dos estabelecimentos
de saúde, que realizam serviços de parto, para a necessidade do registro
e comunicação imediata às instituições, associações e entidades
especializadas em prestar esse tipo de assistência à pessoa com
deficiência. Além disso, políticas públicas voltadas para a primeira
infância precisam conter ações que apoiem as famílias em um momento
de tanta dificuldade e sem nenhum conhecimento para ocasiões tão
delicadas. Imaginemos o momento em que o casal recebe a notícia que
o seu bebê apresenta uma deficiência. O mundo desaba!

A nossa propositura é de inclusão social, portanto, peço aos
nobres pares que atentem para a nossa iniciativa e que a mesma mereça
por parte de Vossas Excelências uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de março de 2019. - DEP.
DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senador da República Marcelo Costa e Castro.

Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao
Senador da República Marcelo Costa e Castro. 

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 14 de março de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Marcelo Costa e Castro é natural de São Raimundo Nonato,

tem 68 anos e é médico psiquiatra.
Iniciou sua vida pública em 1978. Em 1982, elegeu-se deputado

estadual pela primeira vez, já no PMDB. Foi eleito para o mesmo
cargo ainda em 1986 e 1990, sempre defendendo a bandeira do
municipalismo. Por sua relevante atuação no Legislativo Estadual, foi
convidado a ser presidente do Instituto de Assistência e Previdência
do Estado do Piauí (Iapep), quando saneou o órgão e revitalizou o
Plamta

Nos anos de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014 foi eleito para o
cargo de deputado federal, sempre com expressivas votações e focando
sua atividade parlamentar na melhoria da infraestrutura dos municípios
piauienses, com destinação de recursos para barragens, adutoras,
saneamento e rodovias. 

Neste período, assumiu o cargo de secretário estadual de
Agricultura, incentivando o desenvolvimento do Cerrado e do
Semiárido, tendo sido idealizador da rodovia Transcerrado e tendo
implantado o programa do Caju.

Na Câmara Federal assumiu postos de destaque, como a
Presidência da chamada CPI do Apagão Aéreo e a Relatoria da Comissão
Especial para a Reforma Política, além de ter sido autor da Emenda
Constitucional que prevê a divisão equitativa entre os estados dos
royalties oriundos da exploração de petróleo na camada pré-sal.

No Executivo, além das experiências nas áreas de Previdência
e Agricultura, foi Ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, de
outubro de 2015 a abril de 2016. À frente da pasta, investiu no
fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a descentralização da saúde
no Piauí, com o incremento do atendimento nos polos regionais e foi
elogiado pela Organização Mundial da Saúde pelas medidas adotadas
no enfrentamento à 1ª epidemia do zica vírus no Brasil.

É o atual presidente da Executiva Estadual do PMDB. Em
2018, foi eleito Senador da República pelo estado do Piauí.

Quando foi Ministro da Saúde, Marcelo Castro destinou atenção
especial ao Maranhão, sendo o segundo estado para o qual mais destinou
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recursos. Nesta época, promoveu o aumento dos valores de custeio do
Estado e de vários municípios maranhenses.

Na área de infraestrutura, Marcelo Castro atuou diretamente
junto ao Ministério dos Transportes enquanto deputado federal. Castro
lutou pela construção da BR-235, que liga Gilbués a Santa Filomena
(divisa com o MA, contígua à Alto Parnaíba). 

A rodovia promove o desenvolvimento da Região Produtora
de Grãos do Serrado piauiense e da Região de Balsas - MA, além de
facilitar o escoamento reprodução pelo Porto de Itaqui.

A ponte que será construída entre as Cidades de Santa
Filomena-PI e Alto Parnaíba - MA é fruto também da luta do Senador
Marcelo Castro junto ao DNIT.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 14 de março de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Presidente da Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão o Prefeito Erlanio Luna Xavier.

Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao
Presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão o
Prefeito Erlanio Luna Xavier. 

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 12 de março de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Erlanio Furtado Luna Xavier, nasceu em Bodocó, Estado de

Pernambuco. Filho de Arlindo Moura Xavier e da Senhora Ana Lucia
Furtado Luna Xavier.

Atualmente casado com a senhora Shirlene Falcão Brito, com
quem teve uma filha: Lara Falcão Brito Furtado Xavier, teve também
outros dois filhos: Mateus Freire Xavier e Isabella Carollinne Castro
de Siqueira.

Durante a infância e adolescência teve que trabalhar com a
venda de cereais (arroz, feijão, farinha e etc) para ajudar no sustento da
família. No ano de 1995 teve a oportunidade de residir no Maranhão
na cidade de Grajaú, onde instalou uma padaria.

Posteriormente, a partir do ano de 1997 passou a residir na
Capital São Luís, no ano seguinte em Igarapé Grande tornando-se
agropecuarista, após isso, no ano 2000 conheceu o senhor Clodomir
Paz, líder político, esposo da então deputada na época, Graça Paz, em
seguida filiando-se em 2001 ao Partido Democrático Trabalhista –
PDT, sendo assim, um dos seguidores do líder Jackson Lago.

No ano de 2001 ocupou seu primeiro cargo político, o de
Secretário de Agricultura. Logo após, passou a ser assessor especial do
prefeito Jackson Lago, e em seguida do governo do prefeito Tadeu
Palácio na capital do estado.

Já em 2012, pela sua grande popularidade na região, tornou-se
vice-prefeito de Igarapé Grande. Adiante, em 2016 tornou-se o atual
prefeito de Igarapé.

No ano de 2019 tornou-se o Presidente da Federação
Maranhense dos Municípios, órgão que integra todos os municípios
em busca de melhorias para todo o estado.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 12 de março de 2019. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019 / 19

Concede a Medalha Manoel Beckman aos ex-
Deputados Jean Carvalho, João Silva e Waldir
Filho e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman In Memoriam” aos ex-Deputados Jean Carvalho
de Souza, João Batista Araújo Silva e Waldir Jorge de Melo Filho,
vítimas de acidente aéreo ocorrido em 25 de março de 1996, quando
se deslocavam para a cidade de Imperatriz para participarem das
Sessões da Assembleia Itinerante.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 15 de março de 2019. - Deputado Ciro
Neto

REQUERIMENTO Nº 112 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado informações junto ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT,
sobre a atual situação que se encontra a BR- 226, bem como a relação
contratual com a Empresa Hytec Construções Terraplanagem e
Incorporação Ltda, sobre o contrato para prestação, qualidade,
andamento e prazo para reinicio e conclusão do serviço; percentual
concluído, montante já investido e o que resta para então concluir com
o contratado. Empresa esta que ficou responsável pela obra, cujo o
cronograma prefixado não tem sido cumprido.

Sendo importante ressaltar que parte dos recursos
disponibilizados para realização desta obra foi obtido pela bancada
maranhense na Câmara Federal, através de emendas impositivas.

Conforme supracitado, faz-se necessário o pedido para
aclaração e transparência, bem como informações sobre o andamento,
o prazo e a qualidade do serviço que está sendo prestado.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 13 de março de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.03.19
EM: 18.03.19

REQUERIMENTO Nº 113 / 19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, a Comissão de Saúde, que seja realizada audiência
pública, no dia 11 de abril, no Plenarinho, das 14h às 18h, para tratar
sobre Saúde Pública no Maranhão: perspectivas e desafios.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de março de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 18.03.19

REQUERIMENTO Nº 114 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, que seja
concedido 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, conforme
atestado médico, referente ao período de 12 de março a 12 de abril de
2019.
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Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio

“MANOEL BECKMAN” em 12 de março de 2019. - FÁBIO
MACEDO - Deputado Estadual – PDT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.03.19
EM: 18.03.19

INDICAÇÃO Nº 361 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando providências junto ao
Secretário Estadual de infraestrutura, Clayton Noleto, no sentido de
autorizar o recapeamento asfáltico da avenida Bernardo Lima, trecho
da MA-034 que corta o município de São Bernardo

A Bernardo Lima é uma das principais avenidas do município,
de intenso fluxo de veículos e pedestres, e via de interligação ao vizinho
estado do Piauí. É, portanto, uma rodovia de vital importância para o
escoamento agrícola e o desenvolvimento socioeconômico da região.

Lamentavelmente, a avenida Bernardo Lima encontra-se
cheia de buracos, sem condições de trafegabilidade e segurança para
milhares de pessoas que por ela necessitam trafegar diariamente. É
essa situação, e a necessidade de assegurar à população o direito de ir
e vir em segurança, que motiva esta indicação ao Governo do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de março de 2019.
- CÉSAR PIRES - Deputado Estadual – PV - “Incluindo o Maranhão
pelo Conhecimento”

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

INDICAÇÃO Nº 362 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando providências junto ao
Secretário Estadual de infraestrutura, Clayton Noleto, no sentido de
autorizar o recapeamento asfáltico da avenida Cônego Nestor, trecho
da MA-110 que corta o município de São Bernardo.

A Cônego Nestor é uma das principais avenidas do município,
de intenso fluxo de veículos e pedestres, que interliga São Bernardo ao
município de Chapadinha. Atualmente, a avenida Cônego Nestor está
intrafegável, totalmente esburacada, ameaçando a segurança de veículos
e pedestres.

Diante do exposto, e atendendo à permanente reclamação dos
moradores do município de São Bernardo, apresentamos esta indicação
ao Governo do Maranhão, na certeza de que a justa necessidade da
população será atendida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de março de 2019.
- CÉSAR PIRES - Deputado Estadual – PV - “Incluindo o Maranhão
pelo Conhecimento”

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

INDICAÇÃO Nº 363 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao

Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, e ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. LULA
FYLHO, solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO
DE CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA
TRATAMENTO DE DOENÇAS GENÉTICAS E RARAS NA
CIDADE DE SÃO LUÍS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de criação de um Centro de Referência para tratamento
de pacientes portares de doenças genéticas e raras no município de São
Luís, uma vez que é suma importância fornecer o tratamento adequado
a essas pessoas, pois tratam-se de doenças complexas, raras, de difícil
tratamento. Além disso, a solicitação é fruto de encaminhamentos que
tiverem origem na Audiência Pública que tratou de políticas públicas
de atendimento nos hospitais públicos do Maranhão para doenças
raras e genéticas realizada em 27.02.2019 na Assembleia Legislativa
onde contou com a presença de diversas associações representantes
dos pacientes, bem como de representantes do poder legislativo,
executivo, conselheiros de saúde, entre outros setores da sociedade
civil.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de Março de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 364 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA
TRATAMENTO DE DOENÇAS GENÉTICAS E RARAS NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de criação de um Centro de Referência para tratamento
de pacientes portares de doenças genéticas e raras uma vez que é suma
importância fornecer o tratamento adequado a essas pessoas, pois
tratam-se de doenças complexas, raras, de difícil tratamento. Além
disso, a solicitação é fruto de encaminhamentos que tiverem origem na
Audiência Pública que tratou de políticas públicas de atendimento nos
hospitais públicos do Maranhão para doenças raras e genéticas realizada
em 27.02.2019 na Assembleia Legislativa onde contou com a presença
de diversas associações representantes dos pacientes, bem como de
representantes do poder legislativo, executivo, conselheiros de saúde,
entre outros setores da sociedade civil.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
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Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de Março de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 365 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao Sr.
Secretário de Saúde do Estado do Maranhão – Dr. Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, solicitando a contratação de um MÉDICO
ONCOLOGISTA , para atendimento no HOSPITAL
MACRORREGIONAL DE PINHEIRO “DR. JACKSON LAGO”.

Esta solicitação visa atender uma necessidade da falta de médico
profissional nessa especialidade e melhor atendimento aos pacientes
que tanto precisam desse tratamento. A especialidade é de fundamental
importância pois é responsável pela a abordagem geral, do cuidado do
paciente e da prescrição de tratamentos contra a doença.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 12 de março de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual – PP

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

INDICAÇÃO Nº 366 / 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 A
EXCELENTÍSSIMA SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER,
SENHORA ANA MENDONÇA, solicitando providências no sentido
de determinar A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA SEMU, NA
CAMPANHA SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS NO COMBATE
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, considerando o acordo de
cooperação técnica assinado no Dia Internacional da Mulher, pelo
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e a Ministra da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, cujo
acordo prevê o uso de tecnologias, como a tornozeleira eletrônica e o
botão do pânico para o aperfeiçoamento no combate a violência
doméstica no Brasil.

A campanha tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade
para o problema, além do que, o uso da tornozeleira permite acompanhar
a geolocalização do agressor em tempo real, enquanto que, o botão do
pânico é um dispositivo que pode ser utilizado por mulheres que
sofrem ameaças de agressão por seus algozes.

É uma importante iniciativa para o fortalecimento de políticas
de proteção a mulher em todo país, especialmente na temática de
prevenção da violência, através de medidas para a proteção de sua
integridade física e de seus direitos.

Essa iniciativa representa um importante avanço diante do
cenário atual, o Brasil está entre as nações que mais produz violência
contra a mulher ,portanto, o Estado do Maranhão, deve participar da
campanha, principalmente pelo momento em que está sendo
oportunizado esclarecimentos e se produzindo alternativas para mitigar
a violência contra a mulher.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís , 18 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 367 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando a doação de um ônibus escolar para o
Município de Riachão, com intuito de viabilizar o transporte de
alunos carentes da zona rural que necessitam de locomoção diária até a
escola.

Vale mencionar que os Vereadores da cidade de Riachão,
representados pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Wellington
Alves Paz, conhecedores dos anseios da região, nos oficiou a fim de
solicitar o contato com Vossa Excelência com intuito de fazer a presente
indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 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 368 / 19
 Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação da Avenida Principal do Bairro
Coqueiro, localizada na zona rural do Município de São Luís/MA, e
que dá acesso aos Bairros Vila Samara, Juçara, Coqueiro, Portinho,
Tauá Mirim e Jacamim.

Vale ressaltar que a revitalização da Avenida é de suma
importância para a melhoria da locomoção e da qualidade de vida da
população local, uma vez que se trata de uma via muito utilizada, que
interliga diversos povoados, mas encontra-se com péssimas condições
asfálticas e sem sinalização.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Expediente lido, Senhor
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação. Vamos
suspender a Sessão, por cinco minutos, para ver se tem quórum para
fazer a votação.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há oradores inscritos no Pequeno
Expediente.
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IV - ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Só tem 19 Deputados, não há quórum
para deliberação do Plenário. Eu queria convidar a Deputada Daniella
Tema e a Deputada Detinha para compor a Mesa, por favor, para
votação. Requerimentos sujeitos à deliberação da Mesa: Requerimento
n.º 101/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior solicitando, depois
de ouvida a Mesa, a inclusão do prazo de 10 dias corridos, a contar
da data de recebimento, para a prestação das informações pelos postos
de combustíveis constantes no Requerimento n.º 95/2019, de sua
autoria. Deferido. Requerimento n.º 102/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior (lê). Como vota a Primeira Secretária?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA   – Pela aprovação.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – A Segunda Secretária?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA - Pela aprovação.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Requerimento aprovado. Requerimento
nº 104/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares (lê). Como vota a
Primeira Secretária?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO– A Segunda Secretária?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Requerimento aprovado. Requerimento
nº 105/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Como vota a
Segunda Secretária?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – A Segunda Secretária?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Requerimento aprovado. Requerimento
nº 106/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Como vota a
Segunda Secretária?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – A Segunda Secretária?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deferido, então. Requerimento de nº
108/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como
vota a Segunda Secretária?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – A Primeira Secretária?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Requerimento deferido. Requerimento
nº 111/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo (lê). Como vota
a Segunda Secretária?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA - Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Como vota a Primeira Secretária?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA - Pelo deferimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de terça-feira, dia 19 de março de 2019. Nos termos do
Regimento Interno, determino a inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de terça-feira, dia 19, as seguintes proposições: Requerimento
nº 112/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa e Requerimento nº
113/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Solidariedade, Deputado Rildo
Amaral. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado
Professor Marco Aurélio. Declina. Bloco Parlamentar Democrata PR e
PMN, Deputado Vinícius Louro. Ausente. Bloco Parlamentar de
Oposição, Deputado Adriano. Ausente. Comunicação de Lideranças
PSDB. Ausente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há oradores inscritos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Thaiza
Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto e Professor
Marco Aurélio. 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 Senhores Deputados: Fernando Pessoa, Rigo Teles,
Adelmo Soares e Zito Rolim.  Não havendo mais oradores inscritos
neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia quando, a pedido do Deputado Adriano, foi feita verificação de
“quórum”. Constatada a existência de número regimental para apreciar
a matéria constante da Ordem do Dia, o Presidente deu prosseguimento
aos trabalhos, anunciando que Projeto de Lei nº 074/2019, de autoria
da Deputada Ana do Gás, teve sua votação adiada em virtude de um
acordo de lideranças. Em seguida, foi submetido à deliberação do Plenário
o Requerimento nº 057/2019, do Deputado Duarte Júnior, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do
Poder Executivo. Encaminhado à votação pelo Deputado Adriano, que
o fez no sentido da sua rejeição, este requerimento foi aprovado contra
os votos dos Deputados Adriano, Arnaldo Melo e César Pires. Em
seguida, foram aprovados os Requerimento nº 081/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam retirados de
tramitação os Projetos de Lei nºs 08, 27 e 39/2019, todos de sua autoria;
090/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, solicitando a
realização de uma sessão solene no dia 16 de maio de 2019, para
homenagear a Companhia Barrica do Maranhão; 091/2019, também de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada
mensagem de congratulação ao Desembargador Tyrone Silva,
parabenizando-o pela posse como Corregedor do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão; 092/2019, ainda do Deputado Wellington do
Curso, subscrito pela Deputada Doutora Cleide Coutinho e pelos
Deputados Roberto Costa e  Rafael Leitoa, enviando mensagem de
congratulação ao Desembargador Cleones Cunha, parabenizando-o pela
posse como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
O Requerimento nº 085/2019, do Deputado Wellington do Curso, foi
retirado de pauta a pedido do autor. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 098/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando informações a Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL), sobre o sinal das operadoras de
telefonia em operação no Maranhão; 099/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, enviando 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. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 101 e 102/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; 103 e 104/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares; 105/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto e 106/
2019, de autoria da Deputada Daniella Tema. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Adriano falou pela Liderança da PV. O Deputado
Wellington do Curso falou pela Liderança do PSDB e o Deputado
Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. No
Expediente Final ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio. 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, 14 de março
de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo

Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Rezende, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles e Roberto Costa.
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 Senhores
Deputados: Fernando Pessoa, Professor Marco Aurélio, Daniella Tema,
Doutora Thaiza Hortegal, Rildo Amaral e Wellington do Curso. Não
houve matéria para ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. Da mesma forma
ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
18 de março de 2019.

Ata da Décima Sexta 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.
Segunda 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 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. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei nºs: 037/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
concede ao aluno com deficiência locomotora, permanente ou
temporária, a prioridade na matrícula em escola da Rede Estadual mais
próxima da sua residência; 038/19, do mesmo autor, que institui o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário para resgate,
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primeiros socorros e atendimento de animais em vias públicas; 039/
19, ainda de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui o
Dia de Incentivo ao Ciclismo no Estado do Maranhão e 040/19, de
autoria da Deputada Detinha, que dispõe sobre a exigência de valor
mínimo, para pagamento com cartão de crédito ou débito; Requerimento
nº 030/19, da Deputada Ana do Gás, encaminhando mensagem de
pesar aos familiares dos  10 atletas que morreram em um incêndio no
Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, são eles:
Athila Paixão, Artur Vinícius de Barros Silva, Bernardo Pisseta, Cristian
Esmério, Gerdson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da
Silva Matos, Rykelmode Sousa Viana, Samuel Thomas Rosa e Vitor
Isaias. Indicações nºs: 089 e 090/19, ambas do Deputado Vinícius
Louro, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto solicitando a recuperação asfáltica da MA 245 nos trechos
compreendidos entre os municípios de Lago da Pedra a BR 316, no
Município de Bacabal, bem como a recuperação asfáltica da MA 119
entre os trechos compreendidos entre os Municípios de Lago da Pedra
a Paulo Ramos; 091/19, da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com
encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
solicitando a construção de uma ponte que ligue os bairros “Cangalheiro”
e “Ponte”, na Cidade de Caxias e 092/19, da Deputada Detinha, ao
Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a
instalação de um Centro de  Hemodiálise, na região do Alto Turi,
precisamente no Hospital Doutor Isaias, na Cidade de Zé Doca, através
do programa “Mais Saúde”. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou à publicação a matéria lida pelo Primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a
palavra a Deputada Doutora Cleide Coutinho que solicitou ao
Governador Flávio Dino que adote providências para a construção de
praças de esportes nas Cidades de São Luís, Caxias, Coroatá, São
Mateus e Colinas. Os Deputados Adelmo Soares e Rigo Teles destacaram
a reunião que aconteceu ontem na sede da União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), em Brasília, quando
foram eleitos os novos integrantes da diretoria da entidade. Não havendo
mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, submetendo a deliberação do Plenário que
aprovou os Requerimentos nºs: 089/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, solicitando que seja votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei n° 074/2019, de sua autoria; 090/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene no dia 16 de maio de 2019, para homenagear a Companhia
Barrica do Maranhão. Os Requerimentos nºs: 081, 085, 091 e 092/
2019, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária, devido à ausência do
autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
nºs: 093/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe,
enviando mensagem de condolências aos familiares da Senhora Nícia
Caldas, pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro do ano em
curso; 094/2019, de mesma autoria, no mesmo sentido aos familiares
da Senhora Eliza Fernandes Lima, pelo seu falecimento ocorrido no dia
28 de fevereiro do corrente ano; 095/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, solicitando informações aos 201 (duzentos e um) postos
de combustíveis em operação em São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e
São José de Ribamar, acerca dos preços praticados antes e após a
vigência da Lei nº 10.956/2018; 096/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema, encaminhando mensagem de pesar à família do Senhor
João Vieira Fortaleza, por ocasião do seu falecimento no dia 02 de
março próximo passado e 097/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema, no mesmo sentido, à família da Senhora Elza Rocha Santos, por
ocasião do seu falecimento, no dia 07 de março do corrente ano. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 098/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior e 099/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral. No
primeiro horário do Grande Expediente fez-se ouvir o Deputado
Antônio Pereira que discorreu sobre a Reforma da Previdência que

tramita no Congresso Nacional, destacando a importância de levar aos
nossos congressistas o pensamento da sociedade do Maranhão, para
que eles possam no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado,
defender o povo do Maranhão, dentro de cada nível, dentro de cada
classe e da maneira mais adequada. No tempo dos Partidos e Blocos,
Deputado Rafael Leitoa, pela Liderança do Governo, anunciou a
recuperação da MA-034, no trecho do Baú à Caxias, pelo Governo do
Estado. O parlamentar também criticou a morosidade e a qualidade dos
serviços das obras de pavimentação da BR-226. Pelo Bloco Parlamentar
Democrático, o Deputado Vinícius Louro, reforçou aos demais
parlamentares o convite para, no próximo sábado, dia 16 de março do
ano em curso, na Câmara Municipal de Pedreiras, debaterem a situação
da Barragem do Rio Flores, localizada no município de Joselândia.
Falando pela Liderança deste Bloco, o Deputado Felipe dos Pneus,
alertou sobre riscos da Barragem do Rio Flores, propondo a criação de
um Plano Estadual de Segurança das Barragens. No tempo do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, ouviu-se os Deputados Zé Inácio
Lula e Duarte Júnior. O Deputado Zé Inácio Lula, para registrar a
prisão, pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, de
dois suspeitos pelo assassinato da Vereadora Marielle Franco e do
motorista Anderson Gomes e o Deputado Duarte Júnior, que criticou
o aumento do preço de combustíveis, em São Luís. No Expediente
Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 12 de março de 2019. Presidente
Deputado Othelino Neto. Primeiro Secretário, em exercício Deputado
César Pires. Segunda Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho.

SESSÃO ESPECIAL DO DIA 14 DE MARÇO DE 2019 ÀS 11H.
ASSUNTO: Debater a Campanha da Fraternidade 2019, tendo

como tema Fraternidade e Políticas Públicas.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUALIBE - Em nome do povo, invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Especial convocada por meio do
Requerimento n.º 023/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
destinada a debater a Campanha da Fraternidade 2019, tendo como
tema “Fraternidade e Políticas Públicas”. Convido a compor a Mesa
Padre Crisantônio da Conceição Silva, Coordenador Arquidiocesano
de Pastoral, neste ato representando o Bispo Dom Belisário. Padre
Luís Carlos, Assessor Arquidiocesano da Equipe de Campanhas da
Fraternidade. Excelentíssimo Senhor Francisco Gonçalves, Secretário
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Excelentíssimo
Senhor Júlio Prazeres, Juiz Eleitoral neste ato, representando o Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Senhor Nonato Chocolate, Secretário
Municipal da SEMAPA, neste ato, representando o Prefeito Municipal
de São Luís. Ouviremos o Hino da Campanha da Fraternidade 2019,
interpretado por Emerson Gomes e Raimilson Dutra. Agradecemos a
presença dos Deputados Zé Gentil, Zito Rolim, Dr. Yglésio nesta
Sessão Solene. Registramos também a presença: Francimar Melo,
Secretária-Adjunta da MOB; Walber Pereira Nascimento Filho,
Coordenador Estadual da Pastoral Universitária; Professora Cecília
Amin, Coordenadora da Comissão de Paz e Justiça, representando a
CNBB. Simão Cirineu, representando o Deputado Federal Bira do
Pindaré. Adão, Coordenador do Grupo Gedam. Cleonice Rocha, Vice-
Presidente do Sindsep; Maria Adriana Oliveira, Presidente da CUT;
Senhora ex-Deputada Helena Heluy, que também muito nos honra
com sua presença nesta manhã. Assistiremos à exibição de um vídeo
sobre a Campanha da Fraternidade 2019. Queremos registrar também
a presença da Senhora Vete Botelho, ex-deputada estadual e ex-prefeita
de Itinga do Maranhão, Deputado Ariston, Deputada Daniela Tema,
Deputado Marco Aurélio. Concedo a palavra ao Deputado Zé Inácio
Lula, autor do requerimento de convocação desta Sessão especial, que
falará em nome do Poder Legislativo.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão

do orador) - Bom dia a todos e a todas! Quero primeiramente fazer
uma saudação especial a todos os presentes que estão comparecendo
para esse momento importante para debater um tema trazido pela
igreja católica, que é a Fraternidade e Políticas Públicas. Sintam-se
todos acolhidos nesta Casa. Quero também cumprimentar e agradecer
a presença dos Deputados Ariston, Deputada Daniella Tema, Deputado
Marco Aurélio, Deputado Dr. Yglésio, Deputado Zito Rolim e o
Deputado Zé Gentil. Quero também destacar e cumprimentar e
agradecer a presença da Excelentíssima Senhora Deputada Helena
Duailibe, que ora preside esta Sessão, que muito também nos honra
com sua presença. O Padre Crisantônio da Conceição Silva, coordenador
arquidiocesano de pastoral, neste ato representando o Bispo Dom
Belisário, que não pode se fazer presente. Mas a igreja está muito bem
representada com o Padre Crisantônio. Também agradecer a presença
do Padre Luís Carlos. Luís Carlos é assessor arquidiocesano da equipe
de Campanhas da Fraternidade. Do Exmo. Senhor Francisco Gonçalves,
Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,
aqui representando o nosso Governador Flávio Dino. O Exmo. Senhor
Júlio Prazeres, Juiz Eleitoral, neste ato, representando o Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Eu, inclusive fiz questão de convidar,
pessoalmente, o Desembargador Cleones, que o encontrei no lançamento
da Campanha da Fraternidade, no sábado passado, ele disse que senão
viesse mandaria um representante, eu agradeço a sua presença. E
também destacar a presença do Senhor Nonato Chocolate, Secretário
Municipal da Semapa, que aqui está representando o Prefeito da Capital.
É com muita honra que realizamos, mais uma vez, uma Sessão Especial
sobre a Campanha da Fraternidade, que, este ano, traz o tema
“Fraternidade e Políticas Públicas”, e o lema “Serás Libertado Pelo
Direito e Pela Justiça”, Conforme consta em Isaías 1:27. A Campanha
da Fraternidade é uma nobre e importante forma de apoiar e motivar
toda a comunidade na medida em que apresenta a cada ano temas e
situações que refletem sobre a dignidade da pessoa humana. E, dessa
forma, gera um apelo da Igreja Católica para que, enquanto sociedade,
nos convertamos buscando um agir mais pautado no Evangelho. Trata-
se de um tema de grande relevância para a sociedade, Dra. Helena, onde
a igreja, no Brasil, pretende estimular a participação dos cristãos em
políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da
igreja, para fortalecer a cidadania e fortalecer também o bem comum.
Estas políticas públicas, que são ações e programas desenvolvidos
pelo o Estado para garantir e colocar em práticas direitos, previstos na
Constituição Federal, existem a partir de reivindicações da sociedade.
A sociedade organizada, mobilizada que faz com que os direitos possam
ser garantidos. E entre esses direitos garantidos na Constituição, nós
destacamos o direito ao trabalho, o direito à alimentação, o direito à
justiça, à saúde, à segurança, à terra, à moradia, ao saneamento básico,
ao transporte, à educação, à cultura, ao lazer, à Previdência Social,
proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados,
todos com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos
cidadãos e cidadãs brasileiras. A igreja tem um papel social importante
nesse debate e a Campanha da Fraternidade é um momento propício
para refletirmos sobre essa temática, considerando que nos últimos
anos, no Brasil, tem se verificado um retrocesso e ameaça a garantias
de políticas públicas, com forte reflexo na retirada de direitos
conquistados com muita luta ao longo dos anos pela classe trabalhadora
e pelos movimentos sociais. Como, por exemplo, a Reforma Trabalhista
que foi aprovada no Governo Temer, no ano de 2017, que flexibilizou
as relações trabalhistas, precarizou as relações de trabalho com a
promessa de gerar emprego, que vivenciamos hoje o Brasil com o
aumento do desemprego, chegando a 13 milhões de desempregados.
Assim como temos também curso no Congresso Nacional, na Câmara
dos Deputados já em tramitação a reforma da Previdência, que da
forma como está sendo colocada ela retira direitos da classe trabalhadora
e atinge, sobretudo, os brasileiros mais humildes, os brasileiros mais
pobres e também um olhar para o nosso estado do Maranhão e que
atinge, em grande medida, as mulheres trabalhadoras rurais. Então, por
isso, é nesta hora que os cidadãos e cidadãs precisam se organizar,

estabelecer constantes diálogos com entidades da sociedade civil, como
propriamente a igreja, os sindicatos, fóruns de debate de articulações,
Partidos Políticos que têm compromisso na defesa dos direitos dos
trabalhadores e dos direitos da população de modo geral e órgãos do
poder público, como Defensoria, Controladorias, a Ordem dos
Advogados do Brasil, Ministério Público, ou seja, órgãos em que se
possa denunciar violações de direitos e acompanhar a devida aplicação
dos recursos públicos. Quando a igreja faz o chamamento a seu povo
para essa discussão vemos que se inicia o compromisso de todos em
acompanhar o poder público para garantir à população seus direitos
elementares. A participação da população não se encerra, como todos
nós sabemos, com o voto. É necessário que haja mobilização para
conscientizar as autoridades da obrigatoriedade de usar bem o dinheiro
público e, dessa forma, garantir justiça, transparência e equidade social.
E a justiça dita aqui, neste momento, não está ligada simplesmente a
meritocracia, não consiste somente na obrigação moral de dar ao outro
o que é dele e o que ele merece, mas é também dar algo a quem não
possui nada. Na verdade, senhores e senhoras, a igreja quer nos mostrar
que não devemos nos conformar com estes dias, com os dias atuais,
como diz nas escrituras, em Romanos, no capítulo 12, que não nos
conformemos com as injustiças sociais, com juízes, com tribunais,
com legisladores que interpretam e criam leis a seu próprio favor.
Afinal, a igreja é continuadora da missão de Jesus e, ao longo de sua
história, não faltaram pessoas que, movidas pelos valores do reino de
Deus, se comprometeram com a causa dos mais pobres e lutaram para
lhes garantir o direito e a justiça. O lema da Campanha da Fraternidade
de 2019, é “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”. Qual é o
significado do direito? O significado do direito é exatamente designar a
ordem justa da sociedade. Enquanto que a justiça se refere a um estado
ideal de interação social, um equilíbrio, que deve ser razoável, imparcial
entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas. Um
dos objetivos específicos desta Campanha da Fraternidade, Padre
Crisantônio, V.Exa. tem domínio sobre o tema e sobre o lema, é fazer
com que os cidadãos e cidadãs compreendam melhor o papel e o sentido
da política pública. É despertar a consciência da população incentivando
a participação de todos na construção das ações, Secretário Chico
Gonçalves, que é Secretário de Direitos Humanos e Participação
Popular, propondo políticas que assegurem os direitos sociais dos
mais frágeis e vulneráveis, trabalhando para que as políticas públicas
se consolidem. Esse é o papel da política pública do Estado, das
autoridades que têm a missão de implementá-las. Com isso, a Igreja
Católica nos desafia também a uma participação mais efetiva.
Estimulando o uso dos serviços públicos de forma consciente,
organizada e cuidadosa. Buscando apoio dos órgãos de controle para
resolução de situações violadoras dos direitos sociais com a promoção
de Seminários. É importante que possamos debater, fazer audiências
públicas aqui na Assembleia. Temos feito várias audiências públicas
discutindo as políticas públicas implementadas pelo Governo do
Estado, debatendo temas, inclusive, de interesse nacional. É importante
que se amplie esse debate, as rodas de conversas para estabelecer
metas, estratégias de sensibilização para uma transformação social.
Nesse sentido é necessário mais uma vez fazer um resgate, companheira
Adriana, fazer um resgate da importância dos movimentos sociais para
a construção da democracia. Movimentos esses que ajudaram o país a
dar passos fundamentais para a conquista de direitos. As causas
defendidas pelos movimentos sociais são ligadas ao exercício e ao
reconhecimento de direitos, colaborando ainda mais no controle social,
na fiscalização dentro dos conselhos gestores de políticas públicas, de
modo consultivo, de modo deliberativo, tendo em vista sempre o bem
comum da comunidade. Assim como o lema da Campanha da
Fraternidade que trata do tema do direito e da justiça. Com essa luta, a
democracia vai ganhando mais força, apesar do processo de
criminalização dos movimentos sociais, que vivenciamos nesses últimos
anos no Brasil, estar aumentando cada vez mais no sentindo de frear a
atuação dos defensores da luta social no Brasil, impondo-lhes dificuldade
de atuação e articulação. E quando se criminaliza o movimento social é
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uma forma de tentar calar a reivindicação de um direito. E, agora,
entidades como movimentos, como o MST, eles estão não só sendo
discriminados pela elite brasileira, mas agora os próprios governantes
tentam criminalizar movimentos como o MST e estão tentando
caracterizá-lo como ato de terrorismo. Então, no contexto desse é que
nós precisamos reforçar e apoiar, dar apoio à mobilização da Sociedade
Civil Organizada. A elite brasileira sempre foi absolutamente intolerante
com organizações e mobilizações populares que não aceitam o
isolamento ou a cooptação. Os exemplos históricos de repressão, em
alguns casos, foram massacre de pessoas pobres; em outros casos,
massacre de defensores de direitos humanos, como em Eldorado do
Carajás, no Estado do Pará. Aí eu aproveito aqui, faço parêntese, que
diante dos conflitos, sobretudo os conflitos agrários, eu quero
parabenizar o Tribunal de Justiça por ter aprovado uma resolução
criando a Vara Agrária, no Estado do Maranhão. Essa resolução ainda
virá como Projeto de Lei, para esta Casa. E não tenho dúvida que
vamos nos empenhar para tentar, em regime de urgência, garantir a
aprovação dessa iniciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão que
cria uma Vara Agrária. E, com isso, nós podemos evitar tragédias da
luta pela posse da terra. Também quero destacar, como exemplo, além
da situação do ocorrido em Eldorado do Carajás, a chacina dos servidores
do Ministério do Trabalho, em Unaí, lá em Minas Gerais, que
combatiam o trabalho escravo, que é uma outra chaga que assola o
nosso País e nos envergonha internacionalmente. A chacina de Carandiru,
em São Paulo, em que os presos chegaram, reivindicavam melhoria nos
sistemas prisionais, que nós sabemos que os sistemas prisionais
brasileiros são um dos piores do mundo onde existe o maior amontoado
de presos. A população carcerária brasileira é uma das maiores do
mundo e também tem que ter políticas públicas àqueles que estão lá
cumprindo suas penas determinadas pela Justiça. Outro episódio de
repressão, que também faço questão de destacar, é o assassinato da
irmã Dorothy, no Pará, também lutando por implementação de políticas
públicas por garantia de direitos. Assim como temos vários casos, no
Maranhão, de atentados a lideranças e comunidades quilombolas,
indígenas e assentados da reforma agrária, e de agricultores de forma
geral. E para contextualizar esse momento atual e levando em conta
que hoje, 14 de março de 2019, faz um ano do assassinato da Mariana,
que também a motivação do assassinato foi tentar calar uma voz em
defesa das minorias, uma mulher negra, pobre da periferia do Rio de
Janeiro que fazia a defesa das minorias, fazia a defesa das garantias da
defesa, principalmente dos direitos das mulheres. E nesse momento,
assim como usei a tribuna anteontem para destacar a prisão de dois
acusados pela morte da Mariana, usei também a tribuna para também
cobrar das autoridades do Estado Brasileiro a apuração completa do
crime definindo qual foi a motivação e quem foram os verdadeiros
mandantes desse crime, desse trágico crime que chocou o Brasil e teve
repercussão negativa internacionalmente à imagem do Brasil. Portanto,
essas reações violentas, especialmente através do uso de forças policiais
e também através de milícias privadas contra demandas sociais, não
são recentes, é bem verdade. A lógica de tratar reivindicações populares
como caso de polícia ou com reações violentas e ilegais por proprietários
de terra, por exemplo, não são nenhuma novidade na sociedade brasileira
e maranhense. Vale lembrar que os próprios sindicatos, o movimento
sindical organizado no país, na luta por direitos fundamentais também
já sofreram reações repressoras dos militares. E neste momento o que
vejo, o que a igreja traz nesta Campanha da Fraternidade é exatamente
a liberdade do cidadão e cidadã em debater, discutir, colocar em prática
os direitos sociais, fortalecendo canais de participação efetiva da
sociedade e de suas entidades representativas na formulação, na
implementação e no controle das políticas públicas. Por isso que eu
achei importante trazer este tema para esta Casa através desta Sessão
Especial e debatermos aqui, mais uma vez, a Campanha da Fraternidade.
Por isso, aproveito também este momento para reafirmar o
compromisso desta Casa Legislativa. E falo isso em nome de todos os
deputados, não só os que estão aqui, os que estão presentes, mas de
toda a casa. O nosso compromisso, e eu em particular meu compromisso

como deputado estadual, é que estaremos atentos para propor,
fiscalizar, elaborar e, se for preciso, fazer até mesmo emendas à
Constituição Estadual, a fim de que eventuais falhas no atendimento
das políticas públicas sejam devidamente corrigidas, indicando a melhor
forma de fazer com que os orçamentos públicos, professor Chico
Gonçalves, professor Chocolate, que estão representando o público
estadual e municipal, fazer com que os orçamentos públicos
contemplem recursos suficientes para tal. E com isso garantir a
concretização dos direitos sociais dos cidadãos e cidadãs, protegendo,
assim, o presente e o futuro do Maranhão amparado no direito e na
justiça, nos livrando das desigualdades que assolam os mais pobres do
Brasil e no nosso Estado. E, para finalizar, eu quero dizer que, diante
de tudo do que foi exposto, esse resgate histórico de lutas por direitos
e justiça, eu quero mais uma vez parabenizar a igreja católica, parabenizar
a CNBB na escolha do tema deste ano, de tamanha relevância para os
cristãos, convocando a todos para uma tomada de consciência mais
viva de suas responsabilidades e de uma ação mais efetiva na luta de
seus direitos. A todos agradeço a presença e, mais uma vez, meu muito
obrigado!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
HELENA DUAILIBE – Após ouvirmos este brilhante discurso, eu
quero lhe parabenizar, Deputado Zé Inácio. V. Exa. foi perfeito. Eu
convido o nobre deputado para assumir a Presidência desta sessão
especial.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA – Antes de dar continuidade a nossa sessão especial,
às falas, melhor dizendo, dos membros da Mesa, quero registrar e
agradecer a presença de Jonas Paulo Neres, coordenador executivo do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo da
Bahia, que aqui vai fazer parte. A partir das duas horas, vai ter um
evento, que é a formulação do consórcio entre vários governadores do
Nordeste que estarão aqui no Maranhão a partir das 14:00 horas no
Palácio dos Leões. E o Jonas está aqui representando o Governo da
Bahia. Com certeza o Governador da Bahia está aqui presente, assim
como os Governadores de outros Estados. Também destacar aqui a
presença da Rosângela Garcez, Coordenadora da Pastoral da
Comunicação da Arquidiocese de São Luís e Augusto Lobato, que é o
Presidente do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, que também
nos honra com a sua presença, e o Padre Raimundo Gomes Meireles,
Chanceler da Arquidiocese de São Luís. Concedo a palavra agora ao
Padre Crisantônio da Conceição Silva, Coordenador Arquidiocesano
da Pastoral, representando o Arcebispo de São Luís, Dom José Belisário.

O SENHOR PADRE CRISANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
SILVA – Muito boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Eu quero
começar lembrando uma citação do Salmo 22, que diz: “O Senhor é o
Pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma”. Quero cumprimentar
o Exmo. Senhor Deputado Zé Inácio, autor do Requerimento dessa
Sessão Especial, para falarmos da Campanha da Fraternidade 2019,
aqui nesta Assembleia Legislativa. Cumprimentar também a Exma.
Senhora Deputada Helena Duailibe, o Padre Luís Carlos Andrade
Macedo, que é membro da Equipe Arquidiocesana de Campanhas da
nossa Igreja na Arquidiocese de São Luís. Cumprimentar o Exmo.
Senhor Francisco Gonçalves, Secretário de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular, que tem nos acompanhado, nesses
últimos dias aí, nos trabalhos da Campanha da Fraternidade de 2019.
Cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Júlio Prazeres, Juiz Eleitoral,
neste ato, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
E cumprimentar o Senhor Nonato Chocolate, Secretário Municipal da
SEMAPA, representando o Prefeito de São Luís nesta Sessão Especial.
Quero também cumprimentar os representantes das Pastorais da Igreja
Católica, dos ministérios, dos movimentos, de todos os segmentos da
nossa igreja. Cumprimentar os padres aqui presentes, seminaristas da
Arquidiocese de São Luís, a Pastoral da Comunicação da nossa
Arquidiocese, que está sempre presente ajudando na divulgação dos
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trabalhos da Arquidiocese de São Luís. Cumprimentar Clay Viana,
com o Programa Totalmente Católico, que sempre tem feito coberturas
dos trabalhos da Igreja Católica, aqui em São Luís do Maranhão. Quero
também cumprimentar os representantes da Capelania do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, Coronel Meireles, Chefe da Capelania,
Tenente-Coronel Jesus, aqui presente. E cumprimentar o povo de
Deus que veio para esta Casa participar deste momento ímpar na vida
da igreja, da Arquidiocese de São Luís e desta Casa, onde estão aqui
presentes os nossos representantes. Quero lembrar ali também do meu
amigo Miercio Robert, que há muito tempo ficou à frente, não sei se
ainda está, do CONSEA do Maranhão - Conselho de Segurança Alimentar
e Nutricional do Estado do Maranhão. A Campanha da Fraternidade
deste ano de 2019, como nós vimos no vídeo institucional no início
desta Sessão Especial, nós podemos ter toda a certeza que não somente
a de 2019, mas a Campanha da Fraternidade em si é uma das maiores
iniciativas da Igreja do Brasil no que diz respeito a evangelização. Que
consegue no Brasil, de Norte a Sul, de Leste a Oeste envolver o nosso
povo nas reflexões de cada ano em torno da Campanha da Fraternidade,
que desde 1963 tem sido uma atividade plena de evangelização da
Igreja do Brasil e que começa de forma muito forte neste período
quaresmal, que é um período onde a igreja convoca os cristãos católicos
para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de vida,
assumindo gestos concretos nas suas atividades do dia a dia para mostrar
o processo de convenção, para ajudar os cristãos e pessoas de boa
vontade a viverem a fraternidade com compromissos concretos no
processo de transformação, desta sociedade em que nós estamos
inseridos, a partir de um problema específico. Um dos documentos do
Concílio Vaticano II, que se chama Gaudium et Spes diz que as dores e
alegrias, as angústias e esperanças do povo, da sociedade também têm
que ser da nossa igreja. E com isso a Igreja Católica no Brasil quer
reconhecer a presença de um Deus que caminha na nossa história, que
caminha conosco no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa luta, no
sofrimento da vida do nosso povo com a escuta atenta da sua palavra,
nos faz um convite especial para uma conversão da pessoa, para uma
conversão da comunidade, para uma conversão da sociedade assumindo
ali três elementos que a Quaresma nos provoca como elementos para
ajudar na conversão: a oração, o jejum e a esmola. Também somos
convocados pela igreja, a aprofundar a vivência do Evangelho, aquilo
que o Evangelho nos propõe nos 04 Evangelhos das Sagradas Escrituras,
para construir uma civilização diferente, uma civilização onde o direito,
o amor e a justiça estejam presentes na vida do nosso povo e assim,
com certeza, conseguiremos viver a fraternidade tão sonhada por Jesus
Cristo. A Campanha da Fraternidade, de modo geral, quer despertar
esse espírito comunitário do nosso povo brasileiro, do nosso povo
cristão, do povo de Deus comprometendo assim em particular todos
os cristãos na busca do bem comum, como foi lembrado pelo Deputado
Zé Inácio. Comprometendo a todos aqueles que têm cargos públicos e
aqueles que não têm, todo o povo de Deus para fazer o bem comum
acontecer, que é a proposta mais profunda da política. Também educar
para uma vida em fraternidade a partir da justiça, a partir do amor que
são exigências centrais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
para que assim possamos renovar a nossa consciência da
responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização, pela
ação da igreja na promoção humana em vista de uma sociedade justa e
em vista de uma sociedade solidária. E neste ano, de 2019, a Campanha
da Fraternidade quer em primeiro lugar, estimular a participação do
nosso povo nas políticas públicas. Nós sabemos muito bem que o
nosso povo está desacreditado da política. Está desesperançado de ter
políticas que ajudem o nosso povo, principalmente os mais fragilizados,
os oprimidos, os excluídos a terem uma vida digna. E a igreja está
fazendo esta convocação à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina
social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, que são os
sinais da fraternidade. Mas, para isto, a igreja tem consciência que
precisa fazer o nosso povo entender o que são políticas públicas para
depois saber como reagir, como lutar por políticas públicas para o bem
do nosso povo. Os documentos da Campanha da Fraternidade deste

ano destacam com muita clareza, que as políticas públicas são ações
discutidas. Por isso nós estamos trazendo para esta Casa, para ser
refletida, para ser discutida esta temática. Ações discutidas, ações
aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida
digna são soluções específicas para as necessidades e problemas da
nossa sociedade e que não são poucos. É a ação do Estado que busca
garantir a segurança, que busca garantir a ordem, que buscar garantir o
bem-estar, a dignidade por meio de ações baseadas no direito e na
justiça. São mecanismos, orientações, instrumentos reais e definições
de orçamentos inseridos em um modelo político e econômico voltados
para as necessidades fundamentais da nossa população, da sociedade
brasileira em vista de uma cidadania soberana. É bom que a gente
entenda também, e isso deixa bem claro o texto básico da Campanha da
Fraternidade, que política pública não é somente ação do governo.
Política pública é a relação entre as instituições, entre os diversos
atores que estão inseridos neste processo na solução de determinados
problemas. Nós estamos vivendo em um país de breves experiências
democráticas. A trajetória das políticas públicas brasileiras ainda sofre
com a descontinuidade e a dependência da vontade do comandante
político em exercício. Seja ele ou ela qual for, mas ainda sofre bastante
com isso. O conservadorismo do Poder Público que é fruto da ausência
de democracia no país somente começou a ser rompido com a
Constituição Cidadã de 1988, que foi, assim, possibilitando a
participação direta da sociedade na elaboração e na implementação de
políticas públicas através de conselhos deliberativos. No entanto um
processo novo para a caminhada do nosso Brasil. E aí eu me perguntava,
Deputado Zé Inácio, Pe. Luís Carlos, Francisco Gonçalves, por que
trazer esta reflexão aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão? É bom que todos tenham conhecimento que a Arquidiocese
de São Luís, com a equipe arquidiocesana de campanhas, já vem a um
bom tempo fazendo este trabalho, trazendo para a Assembleia
Legislativa esta reflexão. E não somente para a Assembleia Legislativa,
mas para a Câmara de Vereadores de São Luís. E estamos provocando
para acontecer Sessão Especial em todas as Câmaras de Vereadores
que compõem a nossa Arquidiocese. Todas as Câmaras de Vereadores
que compõem o Estado do Maranhão. E bom seria que acontecesse em
todas as Assembleias Legislativas do nosso Brasil, as Câmaras de
Vereadores do nosso Brasil. Para poder fazer com que os nossos
representantes, os nossos legisladores, somem forças conosco, com a
Igreja, para fazer as coisas acontecerem diferentes. Nós temos clareza
de que o Poder Legislativo se fundamenta nos princípios do poder
popular e da representação. Se eles são os nossos representantes temos
que somar forças para fazer as coisas acontecerem. E sabemos também
que o objetivo do Poder Legislativo é elaborar as leis e fiscalizar o
Poder Executivo. E para que a gente tenha noção do que significa o
Poder Legislativo no Brasil, ele está constituído do Congresso Nacional,
com 594 congressistas, sendo eles, 81 Senadores, 513 Deputados
Federais, além de 27 Assembleias Estaduais, de 5.570 Câmaras
Municipais, com 57.931 vereadores, além de órgãos auxiliares como os
Tribunais de Contas, aproximadamente 60.000 pessoas. Se
somássemos com todo esse povo, com certeza, as coisas seriam
diferentes. Pessoas comprometidas a fazer a política pública, garantir
para nosso povo o bem comum. E aí, precisamos também, ter clareza
que existem as políticas de estado e existem as políticas de governo.
Sem o nosso povo ter consciência disso dificilmente nós vamos saber
lutar para garantir aquilo que a Constituição Federal nos dá como
garantia. Sabemos que a política de Estado, ela se encontra amparada
na Constituição Federal, devendo ser realizado independente do
comandante político, do governo de plantão no exercício do seu
mandato. E quando as coisas não acontecem aí a sociedade civil, os
parlamentares devem juntar as forças para fazer acontecer. As políticas
de governo são específicas de cada período de governante, mas aquilo
que está garantido na Constituição, nós devemos, sim, lutar para que,
de fato, aconteça. E falando de políticas públicas, existem quatro tipos
de políticas públicas, as mais conhecidas, as mais conhecidas, as mais
reivindicadas, as que o nosso povo mais luta são as políticas públicas
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sociais. São as mais reivindicadas pelos diferentes grupos sociais, que
pertence àquele tipo de política pública voltada para a saúde, para a
educação, para habitação, a Previdência Social. E também precisamos
entender e isso a gente conversando, fazendo parcerias com o Poder
Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a Sociedade Civil, que o processo
de elaboração das políticas públicas é baseado em negociação. Aqui
como um conceito positivo e ético entre diferentes pessoas,
organizações e instituições, sejam elas públicas ou privadas que estejam
inseridas na temática. E esse processo de negociação, como eu disse,
envolve os três Poderes Legislativo, o Executivo e o Judiciário, para
poder, como vimos no vídeo agora há pouco, é saber que a política
pública, o ciclo da construção vai dar a identificação do problema até a
sua avaliação. E a convocação da nossa igreja, Deputado Zé Inácio,
Deputada Helena Duailibe, é provocar o nosso povo para uma
participação efetiva da elaboração das políticas públicas, requer mais
do que no dia da eleição ir à urna e digitar um número lá para eleger um
candidato A ou B, ou sugerir demandas pontuais, é estar presente nos
mais diversos mecanismos de participação garantidos pela Constituição
da República Federativa do Brasil e que contribui nas tomadas de
decisões, na implementação, avaliação e monitoramento das políticas
públicas. E aí temos vários mecanismos para fazer essas coisas
acontecerem, como audiências públicas, as conferências, os fóruns e
reuniões, os conselhos gestores ou conselhos de direito, a organização
da sociedade civil e os movimentos sociais. O profeta Isaías, na parte
do julgar da temática da Campanha da Fraternidade, faz um apelo a um
comportamento ético na vida, especialmente pela prática da justiça, da
retidão, da autenticidade e da verdade, fazendo o bem e fugindo do que
é mal, fazendo com que a justa ordem estabelecida por Deus na criação
do cosmo e do ser humano segundo o plano de harmonia entre os seres
aconteça como planejou o nosso Deus. E o profeta proclama a
transcendência e o poder envolvente de Deus, condenando, assim,
alianças políticas que não consigam elaborar políticas públicas para o
bem do nosso povo e prega que o povo deveria permanecer fiel ao
projeto de Deus, cujo valor maior é a justiça. O profeta é muito crítico
em relação a um culto desligado da prática da justiça social. A igreja
também tem que se envolver nessas questões. E para concluir a minha
fala, ainda falando dessa crítica do Profeta Isaías, ele conclui com 09
imperativos que exige justiça para com os menos favorecidos, com os
desvalidos. E relembrando esses 09 imperativos quero encerrar a minha
fala quando o profeta diz que todos nós deveríamos procurar essas
posturas, praticar esses imperativos: lavai-vos, purificai-vos, tirai da
frente dos meus olhos a malícia das vossas ações, cessai de fazer o mal,
aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, socorrei o oprimido, fazei
justiça ao órfão e defendei a viúva. Acredito que depois de ter passado
desde outubro do ano passado até sábado passado quando fizemos
todo o processo de preparação para a vivência da Campanha da
Fraternidade e a abertura da C.F, lá no Multicenter Sebrae, agora é a
hora de a gente sentar, conversar, refletir e fazer as coisas acontecerem,
como propõe a Campanha da Fraternidade de 2019. A gente agradece
imensamente a oportunidade de estar aqui nesta Casa, de estar falando
em nome da arquidiocese de São Luís com esta temática da Campanha
da Fraternidade. Que Deus nos ajude neste bom propósito de fazer
uma sociedade brasileira pautada no direito, na justiça, com políticas
públicas para o bem-estar do nosso povo. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Eu que agradeço, Padre Crisantônio, pela sua brilhante
fala. E agora para fazer uso da palavra, vamos chamar o padre Luís
Carlos, que é assessor arquidiocesano da equipe de campanha.

O SENHOR PADRE LUIS CARLOS - Excelentíssimo Senhor
Deputado Zé Inácio, autor do requerimento sobre este painel da
Campanha da Fraternidade. Excelentíssima Senhora Deputada Helena
Duailibe. Padre Crisantônio da Conceição Silva, o nosso coordenador
arquidiocesano de pastorais, representando o arcebispo metropolitano.
Excelentíssimo Senhor Francisco Gonçalves, Secretário de Estado dos

Direitos Humanos e Participação Popular. Excelentíssimo Senhor Júlio
Prazeres, juiz eleitoral e neste ato representando o Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão. Senhor Nonato Chocolate, Secretário Municipal
da SEMAPA, representando o Prefeito de São Luís. Caros senhores e
senhoras que aqui estão presentes nesta sessão solene da Campanha
da Fraternidade. Fraternidade e Políticas públicas: serás libertado pelo
direito e pela justiça, tema e lema da Campanha da Fraternidade 2019,
proposto para nós pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a
CNBB. A Campanha da Fraternidade 2019 quer fazer para nós um
apelo forte para que cada vez mais nós nos empenharmos na construção
de políticas públicas que de fato sejam implementadas em favor
daqueles que são mais necessitados. A Palavra de Deus no Antigo
Testamento chama-nos, dizia o Padre Crisantônio agora há pouco,
para um comportamento ético, um comportamento que seja pautado
na prática do direito e na prática da justiça. A justiça na Palavra de
Deus é um vocábulo que vem a partir do hebraico “ºedeq”, e que quer
dizer que a nossa vida deve estar pautada a partir da palavra de Deus.
O meu agir humano deve em tudo estar pautado a partir da lei de Deus.
Portanto fazer justiça na Sagrada Escritura significa fazer o bem,
portanto, afastar-se do mal. Fazer o bem neste caso seria defender o
pobre, defender a viúva, defender aquele que é o órfão, o pobre, a viúva
e o órfão que são, por si só, pessoas que dependem em tudo da justiça
social. Ao longo das Sagradas Escrituras, além dos profetas, nós vamos
encontrar também, nos livros sapienciais, um apelo muito forte a esta
prática da justiça, e nos livros da Sabedoria, nos livros do Eclesiástico
e Eclesiastes, e assim por diante, nos Salmos também, sobretudo, nós
vamos encontrar que esta visão bíblica consistia em conduzir a vida
mediante a um saber capaz de orientar o meu comportamento, o
comportamento daquele que é um interlocutor, incluindo informações
a respeito de fatos, valores e regras, em vista de uma ação humana, uma
ação que seja concreta, uma ação que seja voltada para processos
sociais e políticos, ou seja, neste caso, o sábio, o justo, aquele que
pratica a justiça é aquele que reflete a ação que vem de Deus e direciona
esta ação no seu modo de vida no dia a dia. Na vivência em sociedade,
ou seja, na construção de uma sociedade melhor. No Novo Testamento,
sobretudo, a partir de Jesus Cristo, nós vamos perceber essa presença
sempre mais viva e eficaz e atuante de Jesus Cristo que nos ensina a
olhar o outro como irmão, a perceber que todos somos filhos e filhas
de Deus. E, portanto, devemos olhar o outro com o olhar cheio de
misericórdia e cheio de compaixão, sobretudo, para aqueles que sofrem
necessidades, para aqueles que têm dificuldades na existência humana.
Jesus fala com realidade e torna presente, portanto, transparente no
mundo, que é a nossa vida, ela é um dom precioso desse mesmo Deus.
A prática de Jesus é uma prática que se interessa por toda pessoa
humana, pela realidade de cada pessoa humana, de modo especial, dos
sofredores, dos mais necessitados: as viúvas, os órfãos, as prostitutas,
ou seja, pessoas que eram excluídas totalmente da sociedade. Então,
ele sendo a palavra encarnada de Deus que se revela na história humana,
nos ensina que por meio da sua palavra, através das suas ações, por
meio do seu comportamento e dos ensinamentos que ele mesmo nos
direcionou, quer ser discípulo e discípula sua, seu significa compreender
essas dimensões sociais, políticas que são iluminadas, a partir da palavra
de Deus, e anunciada pelo o mesmo Jesus, para que o reino de Deus e
a sua justiça se faça presente no meio da nossa sociedade. Ser discípulos
e discipulas de Jesus, inclui, portanto, compreender esta dimensão
social, essa dimensão de que o outro é meu irmão, que o outro também
depende dessas políticas públicas. Ao longo da história da Igreja que
não se diferencia, portanto, da história e da vida de seu mestre, vamos
encontrar as diversas reflexões, inicialmente dos padres da igreja,
voltadas para as políticas públicas na linha de defender os mais
necessitados. Defendendo, portanto, aqueles que são mais excluídos,
que são excluídos da sociedade do seu tempo e que, atualizando para
nós hoje, são excluídos também da nossa sociedade no dia de hoje, nos
tempos atuais. Então a Igreja, através do ensinamento que ela transmite
ao longo dos séculos, nos chama atenção para que o Estado promova
uma verdadeira felicidade dos homens e de todos os povos. Seguindo o
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raciocínio da linha dos profetas, também do próprio Jesus Cristo, o
cristão ou/e todas as pessoas de boa vontade, mas de modo especial os
cristãos, não podem prestar culto a Deus sem levar em consideração o
irmão e a irmã que passam necessidades. O Profeta Isaías, como bem
frisou o Padre Crisantônio, nos chama atenção que prestar um culto a
Deus a partir dessas dimensões sem olhar a necessidade do irmão e da
irmã, seria um culto vazio. Deus não atende a oração daquele que não
escuta o grito do pobre. Livro do Êxodo, na libertação do povo no
Egito, Deus vê, Deus ouve e Deus desce para salvar o seu povo, para
libertá-los dos diversos tipos de opressão que eles estavam vivendo
no Egito. Então, Deus que caminha conosco, porque não podemos
jamais fazer, realizar um culto autêntico se aqueles que o celebram são
causa de injustiça. Celebrar a vida com Deus ou celebrar o culto e não
realizar a justiça é uma incongruência muito grande, é uma falta de
conexão, é algo que não deve acontecer, nos diz os Santos Padres em
consonância com a palavra de Deus. Ao longo também dos anos, a
doutrina social da Igreja, que são o conjunto de ensinamentos que a
Igreja constituiu ao longo desses 2.000 anos de caminhada, nos diz que
essa doutrina social não é somente uma teoria, mas uma prática de vida
que a própria igreja procura, sempre mais, seguir a luz da palavra de
Deus. E o Papa Paulo VI na Encíclica Populorum Progressio, utilizou
a expressão “mudança de estruturas” para as rápidas transformações
que o mundo passava naquela época. É bom lembrar que o Papa Paulo
VI é de 1963, aí no período, portanto, em um período muito conturbado
da história mundial como nós sabemos. E essa mudança de estruturas
que a igreja realizou, tanto interna quanto o mundo também realizou
externamente, o Papa vai chamar de mudança de estruturas. Ou seja, é
necessário que aconteçam coisas novas. E a igreja está acompanhando,
estava acompanhando essas coisas novas. O Papa Paulo VI, o Papa
João Paulo II, por melhor dizer, por sua vez falou que não praticar
justiça social seria, portanto, um pecado social e de estruturas de
pecado. Ou seja, se afastar da realidade do pobre, se afastar da realidade
daqueles que são excluídos, não realizar aquilo que o próprio Deus nos
indica na sua palavra coincide com e deve ser identificado como pecado
social e estrutura de pecado. E o cristão deve ser no mundo esse sujeito
de mudanças, de transformação dessa mesma realidade. Na ação pastoral
da Igreja, de modo particular de cada cristão, nós devemos sempre
estimular a participação das comunidades eclesiásticas, de modo geral,
em parceria com instituições privadas e públicas para a realização do
bem comum, bem como os movimentos populares e as entidades da
sociedade civil. E aí bem falou o Padre Crisantônio, há pouco, que a
igreja chama a atenção para que os cristãos leigos e leigas e as pessoas
de boa vontade que estão inseridas nos diversos movimentos sociais,
nas diversas audiências, nos fóruns, nas repartições públicas sejam
atores e protagonistas dessa mudança social, na promoção de políticas
públicas. Na dimensão social e política, essa diaconia, seja das políticas
públicas, esse serviço de caridade, é próprio dos leigos. Os leigos estão
inseridos nos mais diversos mecanismos dessa mesma sociedade e são
chamados a promover organicamente o bem comum e a justiça e a
configurar retamente a vida social. O documento do Concílio do Vaticano
Segundo sobre os leigos, Apostolican Actuositatem, diz que é no mundo
que os leigos devem agir. É no mundo que os leigos devem estar
inseridos. É no mundo que os leigos devem realizar o projeto de Deus.
E, por fim, a Campanha da Fraternidade deste ano nos lembra que é
preciso nós criarmos caminhos para uma educação e uma participação
nas políticas públicas. Por exemplo, é necessário que sejam criadas e
implementadas políticas públicas que despertem para uma cultura do
diálogo; políticas públicas que cada vez mais nos tornem capazes de
realizar uma globalização da esperança; uma política pública que
promova uma verdadeira inclusão social; políticas públicas que criem
uma rede de cooperação e políticas públicas que promova a honestidade.
Meus irmãos, senhores e senhoras, Deputado Zé Inácio. A Igreja tem
acompanhado com muita atenção todo esse processo que a sociedade
civil, de modo especial, os movimentos sociais têm passado de
criminalização, de perseguição e tantas outras situações. E a Igreja vê
com muita tristeza, de certa forma, essa perda de direitos, que foram

ao longo dos tempos, garantidos por estes mesmos movimentos sociais.
Então, a Igreja reafirma sua solidariedade com estes movimentos sociais
que manifestam pleno descontentamento com a dura realidade nacional
e com as organizações que lutam na defesa dos direitos da população.
E manifesta publicamente sua preocupação, indignação e repúdio ao
crítico cenário de retrocesso no campo dos Direitos Sociais. Para a
realização desta Campanha da Fraternidade são propostas três linhas
de ações: a primeira linha, aquela voltada para a participação, ou seja,
é necessária uma conscientização de todos para realização das políticas
públicas. Depois, a segunda linha, é uma linha que seja pautada, a
partir da cidadania, já a minha participação nas políticas públicas, na
transformação da sociedade, na construção do bem comum, ela vai
além do meu gesto de votar. Está no acompanhamento, está no
monitoramento, está na elaboração e na avaliação dessas políticas
públicas, na aplicação também. E a construção do bem comum. Todas
estas duas anteriores justamente visam a construção do bem comum.
Não podemos pensar em políticas públicas para uma pessoa, política
pública ela deve ser voltada para todos. Obrigado a todos, agradecendo,
mais uma vez, o Deputado Zé Inácio por este Requerimento para essa
Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Nós que agradecemos padre Luís Carlos, a sua
participação pela importante fala, vamos chamar o último orador, o
senhor Francisco Gonçalves, Secretário de Estado de Direitos Humanos
e Participação Popular.

O SENHOR SECRETÁRIO FRANCISCO GONÇALVES -
Em nome do Governador Flávio Dino, eu cumprimento o Senhor
Deputado Zé Inácio, autor do Requerimento; a Senhora Deputada
Helena Duailibe; o Senhor Padre Crisantônio da Conceição Silva,
Coordenador da Arquidiocese de Pastoral e nesse ato representando o
Arcebispo Dom Belisário; o Padre Luís Carlos, Assessor
Arquidiocesano das Equipes de Campanhas da Fraternidade; o Senhor
Júlio Prazeres, Juiz Eleitoral, neste ato representando o Tribunal
Regional Eleitoral; o Senhor Nonato Chocolate, Secretário Municipal
de Agricultura, aqui representando o Prefeito Municipal Edivaldo
Holanda. Senhoras e Senhores, eu queria iniciar lembrando aqui o Sermão
de Dom Belisário na abertura da Campanha da Fraternidade. Dom
Belisário, Arcebispo de São Luís e membro do Colegiado da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, ele lembrava um documento dos bispos
do Maranhão, publicado em 2014, em que fazia uma referência a um
acontecimento. Um acontecimento importante para o nosso estado,
mas, ao mesmo tempo que revelava uma profunda contradição. Referia
que exatamente que, em 2014, o Maranhão tinha conseguido se tornar
zona livre da febre aftosa, mas ao mesmo tempo o Maranhão não tinha
erradicado a hanseníase. Esse dado que mostra o Dom Belisário, é
importante porque mostra exatamente as contradições entre os interesses
do mercado e os interesses das populações mais vulneráveis. E que
exige exatamente por isso uma ação firme de Governo de Estado no que
se refere ao enfrentamento das desigualdades. E as desigualdades do
nosso Estado e do nosso país não são apenas econômicas, elas são
desigualdades econômicas marcadas por situações de extrema pobreza
agravadas após o impeachment da Presidente Dilma no qual o Brasil
volta a fazer parte do Mapa da Fome, coisa que já tínhamos saído no
Governo Lula, agravado pelas desigualdades étnicas, raciais, basta
observar as ameaças constantes ao território dos povos indígenas e aos
territórios dos povos quilombolas, recentemente o anúncio do Governo
Federal de abrir territórios indígenas para a exploração de minérios,
que significa dizer a destruição do modo de vida de população indígena
do nosso país. E, mais ainda, com ameaças de fazendeiros e de
madeireiros aos territórios indígenas o que obriga ao Governo do Estado
do Maranhão a manter, nesse momento, duas unidades do Batalhão de
Polícia Ambiental junto as equipes da Funai no território Auá, para
proteger o território Auá contra outros interesses. É ao mesmo tempo
as desigualdades de gênero, como o caso dos direitos das mulheres, dos
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direitos da população LGBT e lembrando hoje que nessa desigualdade
de gênero, inclusive o assassinato de mulheres, tanto pela sua condição
de mulher como pelo exercício da vida pública, como é o caso da
Vereadora Marielle. Ou ainda das desigualdades etárias geracionais de
crianças, adolescentes e idosos rotineiramente violados em direitos
básicos. É importante citar essas questões para dizer que um dos
grandes desafios apresentados para nós, em nosso país, é exatamente
do enfrentamento das desigualdades. E nesse sentido a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil pauta, exatamente nesse momento da
história nacional, a necessidade fortalecimento e de ampliação de
políticas públicas, o que diz, de outra forma para fazer referência ao
Profeta Isaías, que é a garantia de direito e aplicação da justiça. E aí
faço questão de lembrar, é importante para todos nós aqui, lembrar
uma aula da Promotora Helena Heluy em que ela lembrava que a
Constituição Federal se resume em um único artigo da Constituição
quando nesse artigo estabelecido qual é o objetivo da República
Federativa do Brasil e lá está escrito, pelos Deputados e Deputadas
constituintes, que o objetivo da República Federativa do Brasil é a
promoção e a proteção da dignidade humana e nisso se resume toda a
Constituição Federal. Ora, é exatamente quando estamos discutindo a
questão das políticas públicas e da efetivação de políticas públicas,
estamos tratando exatamente do cumprimento desse objetivo
estabelecido pela Constituição Federal. Faço questão de dizer isso em
nome do Governador Flávio Dino, que uma das preocupações do
Governo do Estado tem sido exatamente de como é que se enfrenta as
desigualdades no nosso Estado. E eu queria citar alguns exemplos que
considero importantes nessa quadra da história brasileira. A primeira
delas é a questão da saúde, que é um direito básico, um direito humano
fundamental e isso implica dizer que não podemos garantir só as
unidades básicas de saúde, mas implica na regionalização da média
complexidade e na ampliação da alta complexidade para que o cidadão
maranhense não veja que a sua necessidade de atendimento se encontre
nas capitais vizinhas ou na capital do Estado ou no aeroporto. Mas
que tenha acesso aos serviços essenciais de saúde. O segundo eu diria
que é a educação. E aí as decisões do governo da criação do programa
Escola Digna, de colaborar com os municípios, para que a gente rompa
com o círculo vergonhoso de escolas que não se diferenciam de
chiqueiros. E ao mesmo tempo garantir escolas em tempo integral com
o padrão dos IEMAs e a recuperação, a reconstrução e a garantia de
qualificação de cerca de mil escolas pública do Estado do Maranhão. E
esse é um aspecto importante, sobretudo, no momento em que o
Governo Federal anuncia a extinção de cerca de 1000 cargos federais,
entre eles, a maioria deles cargos dos IFMAs e das universidades
federais. O que compromete drasticamente o futuro educacional do
país, mais ainda, a nossa competividade educacional e tecnológica no
cenário mundial. E a outra questão são os investimentos em
infraestrutura, porque nós todos, os senhores e as senhoras sabem que
em determinado momento do ano nós tínhamos municípios que ficavam
completamente ilhados. De tal modo que, eu me lembro que em 2015,
para que se garantisse a vacinação em determinadas áreas, sobretudo
de população indígena, foi preciso utilizar os serviços do GTA, porque
as estradas não tinham como se acessar por via terrestre em
determinados municípios do Maranhão. Então a questão da
infraestrutura e garantia de mobilidade de pessoas, mobilidade de
negócios. Cito esses três exemplos porque nós não iremos enfrentar
desigualdade no nosso país sem uma visão de curto prazo e sem uma
visão de longo prazo. Para isso a gente precisa governar e a gente
precisa legislar para além dos interesses eleitorais imediatos, olhando
exatamente para o impacto que vai ter do ponto de vista das gerações
futuras. Por exemplo, todos os investimentos que são feitos hoje, na
área de educação não têm impacto imediato, eles têm impacto geracional,
mas nenhum país do mundo mudou realidade de desigualdade extrema,
a exemplo do Japão, a exemplo da China, a exemplo da Alemanha pós-
guerra, sem investimentos estratégicos na área de educação e
investimentos em ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, eu diria
que o papel que joga a CNBB de lançar essa campanha, como já foi

citado aqui pelos representantes da Igreja Católica, é sobretudo um
apelo às consciências dos legisladores, dos gestores públicos e do
cidadão e da cidadã, para que todos nós nos empenhemos em construir
políticas públicas que tenham a marca da inclusão, a marca do
enfrentamento das desigualdades com controle social e com participação
popular. E me parece que nesse ponto de vista a Campanha da
Fraternidade expressa muito bem aquilo que é a marca do pontificado
do Papa Francisco que resgata em seu pontificado a mensagem de
Medellín de Puebla, que é opção preferencial pelos pobres. E, desse
modo, reafirma o que de melhor expressa o Conselho Vaticano II e o
legado de João XXIII. Muito obrigado!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA – Obrigado, Chico Gonçalves, que aqui representa
a Secretaria de Direitos Humanos e o Governador do Estado. Quero
agradecer, mais uma vez, a presença de todos e de todas. E não havendo
mais o que tratar, declaro encerrada a presente Sessão Especial.

EMENDA Nº 001 / 2019

Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei n° 098/
2019 que Institui o Comitê Interinstitucional de
Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem
Tributária do Estado do Maranhão - CIRA.

Art. 1º Fica acrescentado o inciso III ao § 1° do Art. 2° do
Projeto de Lei Nº 098/2019, com a seguinte redação:

“III - a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.”

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de março de 2019. ADRIANO - Deputado
Estadual

EMENDA Nº 001 / 2019

Altera dispositivo do Projeto de Lei N° 099/19,
que institui o Programa Bolsa-Atleta e dá outras
providências.

Art. 1º Fica alterado o § 2º do art. 1° do Projeto de Lei N° 099/
2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2° O Programa Bolsa-Atleta garantirá aos participantes
uma bolsa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
I – (...)
II – (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...) “

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de março de 2019. ADRIANO - Deputado
Estadual

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 11/2019

Dê-se ao art. 1º do Projeto em epígrafe a seguinte redação:

Art. 1º O inciso VIII, do artigo 30, da Resolução Legislativa
nº 449/2004, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 30. (...)
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VIII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, do
Consumidor e das populações vulnerabilizadas:
(...)”

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 15 de março de 2019. DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE
LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5369/2018-AL

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
daAssembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA torna
público que por conveniência administrativa a Sessão Pública de
Abertura do Pregão Presencial nº 010/2019-CPL/ALEMA, cujo objeto
trata da concessão de uso das instalações próprias e parcialmente
equipadas do restaurante/cozinha e de duas lanchonetes localizadas no
edifício da Assembleia Legislativa do Maranhão, designada
anteriormente para o dia 18 de março de 2019 às 15:30, FICA ADIADA
PARA O DIA 27 DE MARÇO DE 2019 ÀS 09:30. São Luís, 18 de
março de 2019. Alexandre Henrique Pereira da Silva Pregroeiro da
Alema

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO  o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 053/2018-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4021/2018-ALEMA e
autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas
vencedoras do certame: para o GRUPO 01 a empresa  CONSTRULAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 10.869,50
(dez mil, oitocentos e sessenta e nove e cinquenta centavos); para o
GRUPO 02 a empresa  PHB SANTANA, com o valor total de R$
45.770,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e setenta reais); para o
GRUPO 03 a empresa  CONSTRULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, com o valor total de R$ 30.418,70 (trinta mil, quatrocentos e
dezoito reais e setenta centavos); para o GRUPO 04 a empresa
DELVALE MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA, com o valor total
de R$ 23.631,00 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e um reais); para
o GRUPO 05 a empresa CONSTRULAR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 253.888,00 (duzentos e
cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta e oito reais); para o GRUPO
06 a empresa DELVALE MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA, com
o valor total de R$ 9.358,56 (nove mil, trezentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos), tudo nos termos do Edital, seus
anexos e das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 11 de fevereiro
de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 007/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo

Administrativo nº 5078/2018-ALEMA e autorizo a contratação com a
empresa vencedora do certame, L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI, para o
GRUPO ÚNICO,  com valor de R$ 50.999,00 (cinquenta mil,
novecentos e noventa e nove reais), nos termos do Edital, seus
anexos e das Proposta vencedora. São Luís–MA, 18 de março de 2019.
Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente
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