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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/03/2019 – 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 26.03.2019

I – PROJETO DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI N° 049/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
ESTADUAL N° 10.969/2018, QUE INSTITUI O DIA MARANHENSE
DE COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR –
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

II – PROJETO DE   RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 133/19)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 022/2019, DE AUTORIA
DA MESA DIRETORA, QUE VEDA A NOMEAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE CARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
PESSOA CONDENADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO
ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 072/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
SOLICITA INFORMAÇÕES DETALHADAS AO PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHÃO (IPREV), JOEL FERNANDO BENIN, ACERCA
DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – FEPA.
INDEFERIDO PELA MESA – O AUTOR RECORREU DA DECISÃO
AO PLENÁRIO, CONFORME ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO.

4. REQUERIMENTO Nº 129/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE APÓS DELIBERAÇÃO DA MESA,
SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA,
MARCELLUS RIBEIRO ALVES, INFORMAÇÕES DETALHADAS
REFERENTES A LEI Nº 10.956/2018. TENDO EM VISTA A
ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE PRODUTOS E
SERVIÇOS, E O REAL IMPACTO NOS PREÇOS DOS ITENS
RELACIONADOS NA LEI, OU SEJA, QUANTO CADA
CONSUMIDOR PAGARÁ A MAIS EM PRODUTOS, COMO O
DIESEL, GASOLINA, BEBIDAS, ENTRE OUTROS. INDEFERIDO
PELA MESA – O AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO
PLENÁRIO, CONFORME ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO.

5. REQUERIMENTO Nº 130/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE APÓS DELIBERAÇÃO DA MESA,
SEJAM SOLICITADAS AOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA CASA

CIVIL, MARCELO TAVARES E AO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E ASSUNTOS POLÍTICOS – SECAP, RODRIGO LAGO,
INFORMAÇÕES DETALHADAS A RESPEITO DA ESTRUTURA
DE PESSOAL QUE A GESTÃO ESTADUAL DISPÕE
ATUALMENTE: O NUMERO EXATO DE SERVIDORES
PÚBLICOS EFETIVOS, QUANTIDADE DE CARGOS
COMISSIONADOS E CONTRATADOS. INDEFERIDO PELA MESA
– O AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO,
CONFORME ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO.

6. REQUERIMENTO Nº 134/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADO O SENHOR JOEL
FERNANDO BENIN, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO
(IPREV), PARA PRESTAR PESSOALMENTE, NO ÂMBITO DESTA
CASA LEGISLATIVA, ESCLARECIMENTOS NO QUE DIZ
RESPEITO À SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

7. REQUERIMENTO N° 135/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CRIADA UMA COMISSÃO
ESPECIAL, COMPOSTA POR 07 (SETE) DEPUTADOS, COM
ASSENTO NESTA CASA, INDICADOS PELOS LÍDERES DOS
BLOCOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA
ACOMPANHAR NO CONGRESSO NACIONAL A CONSTRUÇÃO
DE UM NOVO PACTO FEDERATIVO, COM O OBJETIVO DE
DISCUTIR O REPASSE DE RECURSO PARA OS ESTADOS.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO N° 136/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2019, EM VIRTUDE DE
IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO A ESTA CASA,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

9. REQUERIMENTO N° 137/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE,   APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER
Nº 031/2019, ORIUNDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/19, NOS TERMOS DO ART.
182, § 4º DO REGIMENTO INTERNO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/03/2019 – SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 129/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado através da Mensagem 015/2019, que autoriza o Poder Executivo
a contratar a operação de crédito que especifica e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 130/19, de autoria do Senhor Deputado

Arnaldo Melo, que institui a Semana Estadual de Incentivo a Doação de
Órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 131/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que torna obrigatória a realização dos testes do reflexo
vermelho em todos os hospitais e maternidades para crianças recém-nascidas
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 132/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que classifica Colinas – MA, como Município de Interesse
Turístico.

4. PROJETO DE LEI Nº 133/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem
aos policiais e bombeiros militares mortos em razão do serviço, no Estado
do Maranhão.
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5. PROJETO DE LEI Nº 134/19, de autoria da Senhora Deputada

Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias
de serviço público de água, luz e gás a inserir nas faturas de consumo
mensagem de incentivo à Doação de Sangue.

6. PROJETO DE LEI N° 135/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que declara de utilidade pública a Companhia Folclórica e Cultural
Raízes da Ilha.

7. MOÇÃO N° 005/19, de autoria da Senhora Deputada Dr.ª
Thaiza Hortegal, de pesar aos familiares de Algenir Santos Ferreira, ex-
secretário Municipal de Cultura e Turismo de Pinheiro.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 021/19,

de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de Mérito
Legislativo “João do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 128/19, de autoria da Senhora Deputada

Mical Damasceno, que considera Patrimônio Cultural  Imaterial do Estado
do Maranhão a “Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão”.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha João
do Vale a Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 127/19, de autoria do Senhor Deputado

Duarte Junior, que dispõe sobre o funcionamento dos postos de venda de
passagens dos sistemas de transportes coletivos do Maranhão durante
fins de semana e feriados e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 26 DE MARÇO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 130 / 19

Institui a Semana Estadual de Incentivo a Doação de
Órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica instituída no Estado de São Luís a “SEMANA
ESTADUAL DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE ORGAOES E
TECIDOS”, a ser realizada anualmente nos dias 24 e 30 de setembro.

Art. 2.º - Semana Estadual de incentivo à Doação de Órgãos e
Tecidos passa a integrar o calendário oficial do Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA

A doação de órgãos é um ato de consciência e amor ao próximo,
Todos os anos, milhares de vidas são salvas por meio desse gesto.

O transplante é um procedimento cirúrgico em que um órgão ou
tecido doente é substituídos por um saudável.

De acordo com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e
Tecidos (ADOTE), mais de 30% das pessoas que esperam por um
transplante de coração, por exemplo, morrem na lista de espera. O
transplante de órgãos pode ser feito por doadores vivos ou mortos e,
atualmente, mais de 80% dos transplantes são realizados com sucesso.

Qualquer pessoa pode ser uma doadora de órgãos e nenhuma
religião é contra a doação. Basta apenas ser maior de 18 anos, ter condições
adequadas de saúde e ser avaliado por um médico para realização dos
exames.

A semana Estadual de incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos
visa conscientizar as pessoas sobre o tema e, assim, ajudar a salvar vidas.

O Brasil é o segundo país, em número de transplantes do mundo.
No primeiro semestre de 2018 foram realizados quase 13 (treze) mil
transplantes. Em junho daquele ano, por exemplo, cerca de 33 (trinta e
três) mil pessoas aguardavam na lista de espera por um órgão.

Diante do exposto, tendo em vista que a conscientização sobre o
tema é capaz de aumentar o número de doadores, faz-se necessária a
criação da Semana Estadual de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos e
sua inclusão no Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Isso posto, apresentamos a presente proposição, para cuja
aprovação contamos com o apoio dos nobres Pares para a urgente aprovação
deste projeto.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 21 de março de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 131 / 19

Torna obrigatória a realização dos teste do reflexo
vermelho em todos os hospitais e maternidades para

crianças recém-nascidas no Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Esta lei torna obrigatória a realização do teste do reflexo
vermelho, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças recém-
nascidas.

Art. 2º - E obrigatória a realização gratuita do exame denominado
teste do reflexo vermelho, em todos os hospitais e maternidades, nas
crianças nascidas em suas dependências, nas primeiras 48 horas de vida.

Art. 3.º -  O estabelecimento de saúde deverá entregar para o
responsável pelo recém-nascido, assim que possível, o resultado do exame
e as orientações pertinentes.

Art. 4º -  Os hospitais e maternidades que realizam partos terão a
obrigação de quando o indicativo de diagnóstico for positivo, fica assegurado
que os pacientes terão o início do tratamento em até 30 dias. E ficam
obrigados a afixar placa, em local visível, no setor onde ficam internadas as
mães após o parto, com os dizeres “Este estabelecimento está obrigado,
por força de Lei Estadual, a realizar o teste do olhinho em todos os recém-
nascidos”.

Art. 5º -  Aplicam-se as penalidades previstas na Lei n.º 6.437, de
20 de agosto de 1977, ou em outra que venha substituí-la, aos gestores
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde de que infringirem as
disposições desta Lei.

Art. 6º -  Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de
sua publicação.

Art. 6º -  Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de
sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Algumas doenças que acometem a visão têm o potencial de trazer
consequências muitos limitantes para a vida do indivíduo, em especial
quando ocorrem logo ao nascimento. Um recém-nascido que apresente
qualquer privação da capacidade visual poderá ter o desenvolvimento da
visão comprometido o que deixará sequelas permanentes e irreversíveis se
não tratadas a tempo, proporcionando repercussões em toda a vida futura.

A detecção precoce das doenças do olho é fundamental, para que
o tratamento  seja implementado precocemente, aumentando as chances
de um prognóstico melhor. Para isso, é importante estimular o acesso dos
recém-nascidos a exames oftalmológicos logo ao nascimento.

Existe um exame da visão que é de técnica simples, realização
rápida, e que não depende de um oftalmologista, nem de equipamentos
complexos e dispendiosos. Trata-se do teste do reflexo vermelho,
popularmente conhecido como “teste do olhinho”, que é realizado no
recém-nascido para rastrear diversas doenças, sobretudo a catarata congênita
e o retinoblastoma, esta última com risco iminente de vida caso não detectada
e tratada em tempo oportuno. Diversas outras doenças também podem
ser detectadas por aplicação deste teste, e confirmadas através de
diagnóstico diferencial de leucocorias, como a retinopatia da prematuridade,
o glaucoma congênito, doença de Coats, persistência primária do vítreo
hiperplásico, descolamento de retina, hemorragia vítrea, uveíte, leucoma e
até mesmo altas diferenças de grau entre os olhos.

O teste do olhinho é uma triagem. Por meio dele não se chega a um
diagnóstico, mas sim um alerta, que justifica exames mais poderosos par
se definir a existência ou não de uma provável doença.

Estima-se que, nas doenças oculares que afetam a primeira infância,
em 50% dos casos só é feito o diagnóstico quando a criança está quase cega
ou sem possibilidade de recuperação total. Desta forma, é de imensa
importância que todo recém-nascido seja submetido ao “teste do olhinho”,
para detecção precoce de algum problema ocular que possa existir.

Este Projeto pretende tornar obrigatória a realização deste exame
em todos os estabelecimentos de saúde do Maranhão que realizem partos.
Vale salientar que esse projeto já é

lei em outros estados do Brasil como São Paulo, Minas Gerais,
Distrito Federal, Paraná, Bahia, Amazonas, Tocantins entre outros.
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Ressalta-se que este exame pode ser realizado pelo próprio

pediatra, sem necessidade de aumento de custos.
Pelo exposto, peço o apoio dos colegas Parlamentares para

aprovação desta importante matéria.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 21 de março de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 132 / 19

Classifica Colinas – MA,  como Municipio de Interesse
Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica classificado como de interesse Turístico o Município
de Colinas – MA.

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

JUSTIFICATIVA

O município de Colinas – MA, teve seu inicio no século XVIII
com a construção do Porto de Desembarque de Passagem Franca, ás
margens do Rio Itapecuru no povoado Almeida.

Colinas – MA era um local de repouso de viajantes de Passagem
Franca a Almeida, às margens do Rio que atraiu muitas pessoas e fixaram
residência na Rua do Fogoso, atual Duque de Caxias. Germano Pereira de
Sá ganha uma vasta extensão de terras onde se desenvolvia um povoado
que ficou conhecido como Fazenda Grande.

Em 28 de maio de 1868 a Fazenda Grande foi elevada à categoria
de Distrito Administrativo, com o nome de Consolação. Em 04 de junho
de 1870, o Distrito foi levado a categoria de Vila, recebendo o nome de Vila
de Picos, este nome foi sugerido por Francisco Dias Carneiro, referindo
muito bem o aspecto geográfico da localidade, rodeada de picos, morros e
colinas. Em 10 de abril de 1891, a vila de Picos foi levada a categoria de
cidade de Picos.

De acordo com a legislação Federal não era permitido a duplicidade
de nomes de cidades brasileiras, então Picos do Maranhão perdeu para
Picos do Piauí, por esta ser mais velha, a cidade passou a chamar-se
Colinas – MA, no dia 02 de fevereiro de 1943, por ser cercada de morros.

Dotado de terras apropriadas para lavoura e criação de gado, o
lugar tornou-se próspera fazenda e centro produtor de algodão e cereais,
vindo a ser conhecido pelo nome de Fazenda Grande, e as demais
designações supramencionadas.

Colinas – MA, localiza-se a uma latitude 06°01’33" sul e uma
longitude 44°14’57" oeste, estando a uma atitude de 141 metros. Sua
população é de 42.196 habitantes de acordo com o IBGE/2010. Possui
uma área de 1.980.552 km².

Considerada a “Princesinha do Alto Sertão Maranhense”, banhada
pelas águas mornas dos rios Itapecuru e Alpercatas, rodeada pela Mata
dos Cocais e floresta tipicas de Pré-Amazonia Maranhense. Colinas –
MA, é uma cidade encravada no meio de um grande vale, cercados de
colinas e serras, daí origina-se seu nome. Distante 437 quilometros de São
Luís – MA, é cortada pelas rodovias BR – 135, BR – 132 e MA – 370.

A cidade é o Polo da Região de Planejamento do Alpercatas, sendo
o município com maior população, maior centro comercial, educacional e
de serviços. A Economia da cidade está baseada no setor de serviços,
principalmente o comércio, nas industrias de transformação presentes no
município e na agricultura e agropecuária.

Colinas – MA é generosamente banhado por águas e beleza natural,
ainda esdtando estas áreas em regiões de riqueza para o turismo rural, fato
esse associado aos eventos que ocorrem no município e região, que o torna
um município de interesse turistico, tendo como caracteristica o “turismo
de passagem”, com enfase nestes atrativos, vez que o suporte de
hospedagem ocorre no proprio municipio.

Assim sendo, Colinas – MA tem seu planejamento do
desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à criação de políticas públicas,

pesquisas e planos de ação para os atrativos hoje existentes em seu território
e sem infraestrutura de apoio turistico. Ainda a criação de outros atrativos
expressivos, equipamentos e serviços turisticos.

Colinas – MA conta com atrativos de carater de turismo de eventos
(calendários dos eventos, vaquejada, festa junina e festa da padroeira). O
municipio possui muito potencial para o Turismo Rural, podendo se
estender ao enriquecimento cultural e de estudos, devido as varias Fazendas
Reunidas, apresentam construções antigas, como capelas, escolas e áreas
de beneficiamento de arroz, até uma exposição de antigas e aposentadas
maquinas agricolas, entre outras especies de árvores, ideal para fazer uma
boa cavalgada.

Os rios Itapecuru e Alpercatas são grandes pontos que devem ser
explorados, atraves de aberturas de vias de acesso em uma das fazendas,
pois os aliados ao desenvolvimento do turismo rural, poderão se consolidar
como atrativo para o turismo nautico, de pesca, aventura e de esportes.

Tem – se por pontos turisticos os Balneários de Maresia, Bambú,
Cambirimba, Paraiba e Sidney. Parque José Maria Lima (Antigo Balneário
Colonia), Piquete (Monumento histórico a 3 km da sede do municipio,
onde se deu um dos confrontos da Guerra da Balaiada), Praça da Alegria e
Morro da Pedra do Povoado “Duas Irmãs”.

Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares
ao presente projeto, para que Colinas – MA, possa ser classificado como
Município de Interesse Turistico – MIT, desenvolvendo a sua
potencialidade turistica e preservando as suas riquezas naturais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 21 de março de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 133 / 19

Dispõe sobre a criação de memorial em homenagem
aos policiais e bombeiros militares mortos em razão
do serviço, no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a criação de Memorial em
homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos em razão do serviço,
no Estado do Maranhão.

Artigo 2° - Fica criado o Memorial em homenagem aos policiais
e bombeiros militares mortos em razão do serviço, no Estado do Maranhão.

Artigo 3º - O Memorial em homenagem aos policiais e bombeiros
militares mortos em razão do serviço deverá conter os seguintes elementos:

I - foto do policial ou bombeiro militar;
II - nome completo e nome de guerra do policial ou do bombeiro

militar;
III - data de nascimento e do óbito do policial ou do bombeiro

militar; e,
IV - circunstância da morte do policial ou bombeiro militar.
Artigo 4º - Os nomes dos policiais e bombeiros militares mortos

em razão do serviço deverão ser incluídos no Livro dos Heróis e Heroínas
do Estado do Maranhão.

Artigo 5º - O memorial será localizado preferencialmente no
Comando Geral das Policias e do Bombeiro Militar do Estado do Maranhão.

Artigo 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 25 / 03 /2019. - HELENA DUAILIBE -

Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei pretende homenagear e imortalizar os
policiais e bombeiros militares que arriscaram suas vidas em prol da
segurança pública do Estado do Maranhão.

O memorial presto uma contribuição social direta, pois recebe
visitações e promove uma agenda cultural, mostrando para a sociedade
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que o patrimônio não é um problema, mas sim uma solução, capaz de
agregar valores e captar retornos significativos.

As turmas de escolas, do Ensino Médio e Fundamental, serão
recebidas com uma breve palestra sobre as funções dos Policiais e
Bombeiros Militares. Tratando-se de uma ação cultural, educativa e que
homenageia os heróis que se sacrificaram pela segurança do Estado do
Maranhão.

Sala das Sessões, em 25 / 03 / 19. - HELENA DUAILIBE -
Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 134 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias
de serviço público de água, luz e gás a inserir nas
faturas de consumo mensagem de incentivo à Doação
de Sangue.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Ficam obrigadas as concessionárias de serviço público
de fornecimento de água, luz e gás do Estado do Maranhão a inserir, nas
suas faturas de consumo, mensagem de incentivo à doação de sangue.

Parágrafo único - A mensagem de que trata o caput deste artigo
deverá conter:

I. A frase “Doe Sangue”;
II. O número do telefone “Disque Sangue”, disponibilizado pelo

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - HEMOMAR.
Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 25 / 03 / 19. - HELENA DUAILIBE -

Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Devido à queda nas doações de sangue, o HEMOMAR,

responsável pelo abastecimento de quase 90% do estoque da rede pública,
faz diversas ações de convocações de doadores para manter o estoque em
níveis regulares.

A divulgação nas faturas de consumo de serviços públicos
estimularia a doação e concientizaria sobre a necessidade de doar sangue.
Essa atitude não acarretaria em custos adicionais para as empresas, e traria
ainda mais comprometimento das empresas com essa causa tão nobre.

E, por ser de grande interesse público, submeto aos Nobres Pares
para apreciação e peço-lhes a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 25 / 03 / 19. - HELENA DUAILIBE -
Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 135/ 19

Declara de utilidade pública a Companhia Folclórica
e Cultural Raízes da Ilha.

Artigo 1º - É declarado de utilidade pública Companhia Folclórica
e Cultural Raízes da Ilha, com sede no município de São Luís, Capital do
Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Companhia Folclórica e Cultural Raízes da Ilha é uma entidade
civil, sem fins lucrativos com sede e foro no município de São Luís, Capital
do Estado do Maranhão.

Fundada em 01 de maio de 2001, tem como OBJETIVOS: Promover
e realizar campanhas de atividades Culturais, Folclóricas, Esportivas,
Educacionais, Artísticas, Sociais e Saúde, tendo em vista o bem-estar dos
sócios e fazer funcionar com o presente Estatuto e as normas do Regimento
Interno. A fim de cumprir suas finalidades de Entidade se organizará em
tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizeram necessárias,
as quais se regerão pelo Regimento Interno.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pela Companhia Folclórica e Cultural Raízes da Ilha, que vem
contribuindo de forma significativa e decisiva para o desenvolvimento
cultural e declarando a utilidade pública que a reveste é medida justa com
a qual será possível à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa
condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de março de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

MOÇÃO Nº 005 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar aos familiares de ALGENIR
SANTOS FERREIRA, ex-secretário municipal de Cultura e Turismo de
Pinheiro, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão manifesta seu pesar aos familiares, pinheirenses e
população da baixada maranhense, diante da morte do professor
Algenir Santos Ferreira, perda esta que tomou de comoção a região
pelo legado que Algenir Ferreira deixou como educador e político
atuante. Aos seus familiares e amigos, nossas sinceras condolências”.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de fevereiro
de 2019. - Dra. Thaiza Hortegal - Deputada Estadual - PP

REQUERIMENTO Nº 134 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Art.33 da Constituição do Estado do
Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário,
seja convocado o Senhor Joel Fernando Benin, Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), para prestar
pessoalmente, no âmbito desta Casa Legislativa, esclarecimentos no que
diz respeito à situação previdenciária do Estado do Maranhão, em especial
sobre a alienação de bens e outros meios de arrecadação de recursos para o
Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias (FEPA), e as medidas tomadas
para assegurar os direitos previdenciários do funcionalismo estadual.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em 21 de março de 2019. - CÉSAR
PIRES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.03.19
EM: 25.03.19

REQUERIMENTO Nº 135 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a Vossa
Excelência que, depois de ouvido e manifestado o Plenário, seja criada
UMA COMISSÃO ESPECIAL, COMPOSTA POR 07 (SETE)
DEPUTADOS, com assento nesta Casa, indicados pelos líderes dos blocos
na Assembleia Legislativa do Estado, para acompanhar no CONGRESSO
NACIONAL A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PACTO
FEDERATIVO, com o objetivo de discutir o repasse de recurso para os
Estados, a fim que todos possam deixar para trás a crise fiscal que assola
o País, inclusive a União.

Portanto, a criação da referida COMISSÃO ESPECIAL se faz
necessário até para que esta casa cumpra com uma de suas prerrogativas
constitucionais que é a de acompanhar, fiscalizar e tornar público os
assuntos de interesse da sociedade.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib

Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de março de 2019.
- HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.03.19
EM: 25.03.19

REQUERIMENTO Nº 136 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, que seja justificada
a falta, na sessão do dia 21/03/2019, em virtude da impossibilidade do meu
comparecimento nesta Casa, conforme se verifica no atestado médico, em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 26 de março 2019. - São Luís (MA), 26 de março de 2019 - Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual - PP

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.03.19
EM: 25.03.19

REQUERIMENTO N° 137 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 182, § 4°, requeiro a Vossa Excelência, que
depois de ouvido o Plenário, seja submetido à deliberação do Plenário o
Parecer n”. 031/2019, oriundo da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, referente ao Projeto de Resolução Legislativa n”, 005/2019, de
minha autoria,

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haíckel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de março de 2019.
– HELIO SOARES – DEP. ESTADUAL – PR
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.03.19
EM: 25.03.19

INDICAÇÃO Nº 392 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V.Exa. que, apoìs ouvida a Mesa,
seja enviado ofiìcio ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, DR.
DIAS TOFFOLI, e ao Ministro Relator, DR. LUIZ FUX, da Ac’aÞo
Direta de Inconstitucionalidade no 6098, que a Ordem dos Advogado do
Brasil propos contra a absurda Medida Provisoìria do Governo Bolsonaro
de n° 873, de 01 de marc’o de 2019.

A indicac’aÞo consiste em informar e requerer aos Ilustres
Membros do Supremo Tribunal Federal que a Assembleia Legislativa do
Estado do MaranhaÞo adere ao pedido da OAB Federal e requer que a
Medida Provisoìria seja retirada do mundo juriìdico em sua integralidade,
dada a flagrante inconstitucionalidade, pois busca inviabilizar as atividades
dos sindicatos brasileiros e fere de morte as garantias de livre associac’aÞo
e o princiìpio republicano, lesando de forma grave o direito da sociedade
civil de se autodeterminar.

Demonstrando a importancia da presente indicac’aÞo, citamos as
bem trac’adas linhas da petic’aÞo da OAB Federal sobre a malfadada
Medida Provisoìria: “Resta evidente o impacto da Medida Provisoìria
para as entidades sindicais, que teraÞo severamente dificultado o
recolhimento das contribuic’oÞes que provem seu sustento e o
financiamento de suas atividades. A repercussaÞo seraì instantanea em
razaÞo da imediata produc’aÞo de efeitos da norma, afetando os recursos

para a manutenc’aÞo das entidades no proìximo mes, o que por sua vez
comprometeraì o pagamento de inuìmeras obrigac’oÞes de naturezas
diversas, inclusive as remunerac’oÞes de milhares de trabalhadores destas
entidades. Tal situac’aÞo atingiraì naÞo apenas as mensalidades sindicais,
cujo desconto em folha jaì tem sido noticiado como suspenso ateì por
oìrgaÞos puìblicos, mas tambeìm a contribuic’aÞo sindical (antigo imposto
sindical), recolhida apenas uma vez ao ano, coincidentemente na folha de
pagamento de marc’o.

Ora, eì clarividente o objetivo de dificultar ao maìximo o processo
de organizac’aÞo e manifestac’aÞo da sociedade civil no que se refere aÌs
entidades representativas dos trabalhadores em geral, e dos servidores
puìblicos federais em particular. Como consequencia tem-se ainda que a
liberdade de associac’aÞo e de autodeterminac’aÞo dos cidadaÞos e das
proìprias associac’oÞes (no caso, entidades sindicais) resta limitada
indevidamente por normas que se imiscuem no ambito privado da vontade
individual e associativa. A gravidade da situac’aÞo conclama a atuac’aÞo
firme desta E. Corte no sentido da afirmac’aÞo dos valores fundamentais
assegurados pela Constituic’aÞo Federal, em especial no que diz com o
sistema de liberdades e com a manutenc’aÞo do Estado Democraìtico de
Direito.”

Desta feita, esta iniciativa corresponde ao anseios dos trabalhadores
maranhenses e brasileiros, que iraÞo sofrer graves consequencias em sendo
mantido o texto a referida medida provisoìria, pois na praìtica acaba com
os sindicatos que saÞo – e sempre foram – fundamentais na manutenc’aÞo
dos direitos e conquistas dos trabalhadores, principalmente dos
trabalhadores mais humildes, vez que soì as entidades sindicais possuem
forc’a organizativa para defender seus filiados mais fraìgeis nas relac’oÞes
de trabalho.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 19 de março de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 394 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, solicitando a construção de Ginásio Poliesportivo no
Município de Viana, considerando que, embora a referida cidade seja a
quarta mais antiga do Estado do Maranhão, não conta com nenhum espaço
dessa natureza, o que beneficiará toda a população desse Município.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 18 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 395 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Social,
Senhor Márcio Honaiser, solicitando a instalação de poço artesiano no
Povoado São João, localizado Município de Bacurituba, para atendimento
das necessidades básicas de dezenas famílias residentes na localidade.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 18 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 396 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Lula
Fylho, solicitando, em caráter de urgência, a criação de Posto de Saúde
no Bairro Alto da Esperança, o que proporcionará o acesso à Saúde Básica
a mais de 15 (quinze) mil pessoas residentes na região. Solicita, ainda,
reforma na Unidade Mista Itaqui-Bacanga, bem como aquisição de
equipamentos para a referida Unidade.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 15 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 397 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica das estradas vicinais que
ligam o Município de Bacurituba aos Povoados Tucum e Ilha do Carmo,
considerando que a necessidade de acesso da população da Zona Rural à
Cidade.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 18 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 398 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antonio Araújo, solicitando recapeamento da Av. Vaticano,
Quadra D1, Praça do Anjo da Guarda, Av. Vaticano Quadra 44, Bairro
Fumacê e Rua Nicarágua, Quadra 39, próximo à Feira do Anjo da Guarda/
Taguatur, importante via por onde circulam diariamente centenas de pessoas
e veículos.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 20 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 399 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado

expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Município
de Bacurituba ao Município de Cajapió, considerando que a infraestrutura
é um importante elemento ao desenvolvimento socioeconômico daquelas
cidades.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 18 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 400 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de pontes de estrutura de concreto
armado, em substituição às pontes de madeira que se encontram em situação
precária, localizadas na estrada que liga o Município de Bacurituba ao
Município de São Bento, considerando que a infraestrutura é um
importante elemento ao desenvolvimento socioeconômico das cidades
mencionadas.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 18 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 401 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Município
de Viana, a partir do Povoado Santeiro, ao Município de Pedro do Rosário,
beneficiando, assim, principalmente, a população da Zona Rural daquele
Município, considerando que a infraestrutura é um importante elemento
ao desenvolvimento socioeconômico daquelas comunidades.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 18 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 402 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao governador do Estado, Flávio Dino e ao secretário de Estado
de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando, em caráter de urgência,
a inclusão no Programa Mais Asfalto, os bairros: Sol e Mar, Divinéia e
Vila Luizão, especialmente na Av. Principal da Vila Luizão, Av. Sol
Nascente e Av. Brasil, tanto para efeito de recuperação total da
pavimentação, quanto para melhorias no sistema de drenagem urbana; vez
que as presentes avenidas mostram-se essenciais para trafegabilidade e
consequente desenvolvimento destes bairros.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de março
de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 403 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao
Prefeito do Município de São José de Ribamar,  Senhor Eudes
Sampaio,  solicitando, em caráter de emergência, 01 (um) suporte e 01
(uma) caixa d’água de 30.000 (trinta mil) litros para melhorar o
abastecimento de água que é fornecido para as centenas de famílias da
região do Village Araçagi.

O referido pedido trata-se do apelo feito pelos moradores daquela
comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista os inúmeros ofícios
encaminhados ao órgão competente permanecerem sem resposta até o
presente momento.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 20 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 404 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antonio Araújo, solicitando recapeamento da Rua do Encantado,
Rua Padre Manoel de Jesus, Rua São João e Rua Bom Jesus dos
Passos no bairro da Liberdade, importante via por onde circulam
diariamente centenas de pessoas e veículos.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 20 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 405 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando, verificada a possibilidade, implantação de Batalhão da Polícia
Militar, no Município de Lago da Pedra, tendo em vista a necessidade de
majoração do efetivo, adequação e melhoria das condições estruturais da
unidade operacional daquele município.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de março
de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 406 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado

oficio ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, e ao
Secretário de Educação, Felipe Costa Camarão, solicitando, 01 (um)
ônibus escolar para o Município Bacuri.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de março de 2019.
- DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 407 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e o Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a
implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água
(poço artesiano) no Povoado Mirim do município de Conceição do
Lago Açu, neste Estado.

Tendo em vista que os moradores daquele Povoado são obrigados
a utilizarem água de carro-pipa, sem o tratamento adequado necessário,
colocando a saúde daquelas pessoas em constante risco e também com as
condições precárias das estradas o abastecimento com carro-pipa fica
comprometido. Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de
considerável importância para aquela localidade, o que virá a contribuir
para uma relevante melhora das condições de vida e saúde dos seus
habitantes bem como viabilizar a produção de horticulturas e agricultura
familiar, base da economia daqueles munícipes.

Na qualidade de representante dos moradores do município de
Conceição do Lago Açu no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência,
o Governador, atenção especial à nossa propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de março de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 408 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e o Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a
implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água
(poços artesianos) nos bairros Bela Vista, Porto e São José do
município de Luís Domingues, neste Estado.

Nos referidos bairros do município não possuem nenhum sistema
de abastecimento de água potável para consumo e higiene pelos moradores.
Em vista disso, aqueles moradores são obrigados a utilizarem água de rios,
açudes e cacimbas, sem o tratamento adequado necessário, colocando a
saúde daquelas pessoas em constante risco. Desta forma, a implantação de
um poço artesiano é de considerável importância para aquelas localidades,
o que virá a contribuir para uma relevante melhora das condições de vida e
saúde dos seus habitantes bem como viabilizar a produção de horticulturas
e agricultura familiar, base da economia daqueles munícipes.

Na qualidade de representante dos moradores do município de
Luís Domingues no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o
Governador, atenção especial à nossa propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de março de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 409 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, a construção
do portal de entrada da cidade de Tuntum, objetivando mostrar a
identidade do município, deixando a entrada da cidade mais atrativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de março de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 410 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, solicitando um ônibus escolar
para o município de Joselândia, neste Estado, objetivando garantir
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para redução
da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a
permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da
zona rural.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de março de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 411 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, proceder a instalação de
um Hemocentro na cidade de Presidente Dutra, tendo em vista que
naquela cidade só existe um posto de armazenamento de bolsas de sangue
para atender, precariamente,  a demanda do Hospital Macrorregional de
Presidente Dutra.

O sangue utilizado no hospital é oriundo da cidade de Balsas e
com a instalação do hemocentro em Presidente Dutra irá garantir um
estoque seguro de hemocomponentes para atender os pacientes daquele
município e da região, a fim de satisfazer a demanda de transfusões eletivas
e de urgência do hospital.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de março de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 412 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, requeiro que seja
encaminhado ofício a Empresa OI MÓVEL S.A, para que efetue com a
maior brevidade possível, a instalação de TORRE de telefonia móvel

(celular) no Distrito Bananal, município de Governador Edison Lobão/
MA.

Considerando que a comunicação é fator primordial ao
desenvolvimento social, solicitamos por meio desta Indicação a instalação
de uma torre de telefonia móvel no distrito acima mencionado, tendo em
vista os inúmeros transtornos que as famílias que residem na localidade
sofrem em razão da impossibilidade de comunicação.

Esta comunidade, sofre, diariamente, com problemas relativos à
comunicação, interferindo diretamente no desenvolvimento econômico e
social do município. Isto posto, visando contribuir para uma melhoraria
nas condições econômicas, sociais e até mesmo culturais dos seus habitantes,
faz-se necessário, em caráter de urgência, a instalação de uma torre de
telefonia móvel no referido povoado, justificando assim a presente
indicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 22 de março de 2019. - ADRIANO - Deputado
Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 413 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva,
com cópia ao Prefeito do município de Governador Edison Lobão, Geraldo
Evandro Braga de Sousa, para que tomem as medidas necessárias com
vistas à construção de um Estádio Municipal onde hoje funciona o Estádio
Bandeirão, neste município.

Considerando atender aos anseios, principalmente da comunidade
desportiva, e tendo em vista que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, torna-se oportuna a apresentação desta
indicação, para a realização da construção do estádio na sede do município
de Governador Edison Lobão, uma vez que este, é um dos poucos centros
para a prática do esporte no referido município.

O estádio é utilizado atualmente para a realização de campeonatos
de futebol profissional, amador e outras atividades desportivas. Entretanto,
mesmo sendo de grande relevância para a população do município, o
estádio municipal possui, atualmente, alguns problemas de infraestrutura,
que precisam ser sanados para assegurar à população, seus direitos quanto
cidadãos. O envolvimento com o esporte e o lazer, seja de forma prática ou
apenas como um entretenimento aos fins de semana, possibilita uma maior
integração entre as pessoas, fomentando assim a inclusão social e o combate
a marginalização tão crescente em nossa sociedade. Desta forma, faz-se
necessário em caráter de urgência a construção deste estádio, proporcionando
a população de Gov. Edison Lobão um centro em condições adequadas
para o desenvolvimento de atividades esportivas e para o lazer, justificando
a presente indicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 22 de março de 2019. - ADRIANO - Deputado
Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 414 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando a destinação de 10 Km
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de asfalto para a sede do município de Açailândia, a qual já foi contemplada
no mandato anterior do Gov. Flávio Dino.

Referida indicação se faz necessária por conta das péssimas
condições de trafegabilidade das ruas do município ocasionada pela falta
de manutenção.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de março de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 415 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, solicitando a criação e implantação
do Programa Escola Digna para atender a Agrovila Cidelândia 50 BIS e
mais cinco povoados circunvizinhos, no município de Açailândia, que
juntos possuem uma estimativa de 3.000 (três mil) moradores naquela
localidade.

Referida macropolítica de educação da SEDUC, em seus eixos
estruturantes, será bem-vinda em sua totalidade, atendendo aos anseios
populares Açailandenses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20de março de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 416 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado, ao senhor Secretário Estadual de
Educação, Sr. Felipe Costa Camarão ao Senhor Secretário de Segurança
Público Jefferson Portela, solicitando a criação e implantação e um Colégio
da Polícia Militar ou Bombeiros para atender a população do Bairro Vila
Ildemar, em Açailândia-MA, que possui cerca de 50.000 (cinquenta mil)
habitantes em seus mais de 25 (vinte e cinco) anos de fundação.

Cabe ressaltar que essa região encontra-se atualmente com nível
alarmante de tráfico de drogas, prostituição, inclusive infantil, além dos
mais diferentes tipos de violência, em face a pouca presença do poder
público, o que favorece a predominância do crime.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de março de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 417 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que ,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO SENHOR FLÁVIO DINO, bem como ao SENHOR
JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA, SECRETÁRIO DE
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP, solicitando A
INSTALAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE UM INSTITUTO
MÉDICO LEGAL (IML), BEM COMO DE UM INSTITUTO DE

CRIMINALÍSTICA (ICRIM), NA CIDADE DE PINHEIRO / MA.
Considerando que a cidade e os municípios adjacentes vem sofrendo grandes
dificuldades, notadamente na área da segurança pública, se observa a
precariedade em muitos casos, dentre eles, a investigação de causas criminais.
Dessa forma torna-se visível a necessidade de instalação de uma Unidade
Pericial para proporcionar a população o acesso mais imediato aos serviços,
bem como colaborar com fornecimento de provas técnicas que auxiliarão
nos Inquéritos Policiais e na aplicação da Justiça.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 20 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 418 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, solicitando providências no sentido de determinar A
CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES
E JOVENS VÍTIMAS DE BULLYING, RACISMO, GÊNERO,
RELIGIÃO E AGRESSÕES FÍSICAS, NAS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, considerando a importância
de ser criado um canal de comunicação aberto entre a escola, alunos e a
família.

O atual cenário de violência nas escolas brasileiras, é crítico. O
quadro da violência tem se agravado, assumindo as formas mais diversas.
O bullying é corriqueiro, brigas entre alunos e o empurra-empurra na
cantina, são ocasionais, enfim, a violência chegou a patamares inaceitáveis,
com o emprego de armas de grosso calibre e, até armas medievais, ceifando
vidas de pessoas inocentes. O que fazer?

O recém episódio, brutal, diga-se de passagem, ocorrido na Escola
Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano – SP, chama a atenção das
autoridades, pelo requinte de crueldade. Nossas crianças, nossos
adolescentes e nossos jovens precisam de mais proteção do Poder Estatal.

A nossa propositura tem o condão de corroborar com o trabalho
que vem sendo realizado pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC,
em matéria de mais segurança para os nossos estudantes, nas escolas.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 21 de março 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 419 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado
ofício ao Exmo. Sr. Márcio Honaiser, Secretário de Desenvolvimento
Social, solicitando-lhe em caráter de urgência medidas céleres no âmbito
das atribuições desta secretaria que visem  o acolhimento e assistência
a população atingida pela preocupante situação decorrente do
aumento substancial do volume pluviométrico que ameaça de cheia
o Rio Mearim, na cidade de Pedreiras.

Como é de conhecimento de todos, Pedreiras é uma cidade atingida
pelas cheias do Mearim sejam em pequenas ou grandes proporções,
ocasionando grandes prejuízos materiais e imateriais tanto para as famílias
ribeirinhas, as quais são as maiores vítimas desse fenômeno natural, como
também graves problemas à cidade, haja vista os estragos causados nas
estradas vicinais, ruas e serviços de infraestrutura já realizados. Deste
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modo, preocupado com uma eminente enchente, e considerando o relevante
papel desempenhado pela SEDES, solicitamos o apoio necessário para
garantirmos segurança, saúde, alimentação e bem-estar para as famílias
afetadas, bem como a disponibilização de kits compostos por colchoes,
filtros, botijões de gás e fornecimento de refeições como almoço e
jantar.

São Luis, 22 de Março de 2019 - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 420 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado
ofício ao Exmo. Sr. Márcio Honaiser, Secretário de Desenvolvimento
Social, solicitando-lhe em caráter de urgência medidas céleres no âmbito
das atribuições desta secretaria que visem  o acolhimento e assistência
a população atingida pela preocupante situação decorrente do
aumento substancial do volume pluviométrico que ameaça de cheia
o Rio Mearim, na cidade de Trizidela do Vale.

Como é de conhecimento geral, Trizidela é uma cidade atingida
pelas cheias do Mearim sejam em pequenas ou grandes proporções,
ocasionando grandes prejuízos materiais e imateriais tanto para as famílias
ribeirinhas, as quais são as maiores vítimas desse fenômeno natural, como
também graves problemas à cidade, haja vista os estragos causados nas
estradas vicinais, ruas e serviços de infraestrutura já realizados. Deste
modo, preocupado com uma eminente enchente, e considerando o relevante
papel desempenhado pela SEDES, solicitamos o apoio necessário para
garantirmos segurança, saúde, alimentação e bem-estar para as famílias
afetadas, bem como a disponibilização de kits compostos por colchoes,
filtros, botijões de gás e fornecimento de refeições como almoço e
jantar.

São Luis, 22 de Março de 2019 - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 421 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Sr.  Célio Roberto Pinto de Araújo, Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros e ao Exmo. Sr. Izac Matos, Comandante
Adjunto, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil,
solicitando em caráter de urgência, medidas no âmbito das atribuições
da DEFESA CIVIL e CORPO DE BOMBEIROS que visem a prevenção
de acidentes ao que se refere a preocupante situação decorrente do aumento
substancial do volume pluviométrico que ameaça de cheia o Rio Mearim,
na cidade de Trizidela do Vale.

Nosso pedido se justifica pela eminente ameaça de enchente que
vem preocupando a todos nós. Já é possível perceber o alargamento das
margens do Rio Mearim, onde recebemos inclusive relatos de alguns
ribeirinhos preocupados visto que a água já começa a invadir suas
propriedades. É preciso uma força-tarefa para que juntos possamos se
não evitar, mas pelo menos atenuar o sofrimento desses maranhenses que
padecem com o período de chuvas não só em nossa região, mas em todo o
Estado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 22 de Março de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado Estadual
– PR.

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

INDICAÇÃO Nº 422 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Sr.  Célio Roberto Pinto de Araújo, Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros e ao Exmo. Sr. Izac Matos, Comandante
Adjunto, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil,
solicitando em caráter de urgência, medidas no âmbito das atribuições
da DEFESA CIVIL e CORPO DE BOMBEIROS que visem a prevenção
de acidentes ao que se refere a preocupante situação decorrente do aumento
substancial do volume pluviométrico que ameaça de cheia o Rio Mearim,
na cidade de Pedreiras.

Nosso pedido se justifica pela eminente ameaça de enchente que
vem preocupando a todos nós. Já é possível perceber o alargamento das
margens do Rio Mearim, onde recebemos inclusive relatos de alguns
ribeirinhos preocupados visto que a água já começa a invadir suas
propriedades. É preciso uma força-tarefa para que juntos possamos se
não evitar, mas pelo menos atenuar o sofrimento desses maranhenses que
padecem com o período de chuvas não só em nossa região, mas em todo o
Estado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 22 de Março de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado Estadual
– PR.

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

INDICAÇÃO Nº 423 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado
ofício ao Exmo. Sr. Marcelo Tavares, secretário da Casa Civil, solicitando-
lhe em caráter de urgência medidas céleres no âmbito das atribuições desta
secretaria que visem  a prevenção de acidentes ao que se refere a
preocupante situação decorrente do aumento substancial do volume
pluviométrico que ameaça de cheia o Rio Mearim, na cidade de
Trizidela do Vale.

Como é de conhecimento geral, Trizidela do Vale é uma cidade
atingida pelas cheias do Mearim sejam em pequenas ou grandes proporções,
ocasionando grandes prejuízos materiais e imateriais tanto para as famílias
ribeirinhas, as quais são as maiores vítimas desse fenômeno natural, como
também graves problemas à cidade, haja vista os estragos causados nas
estradas vicinais, ruas e serviços de infraestrutura já realizados. Deste
modo, preocupado com uma eminente enchente, e considerando o relevante
papel desempenhado pela Casa Civil, solicitamos o apoio necessário para
garantirmos segurança, saúde, alimentação e bem-estar para as famílias
afetadas.

São Luís, 22 de Março de 2019. - VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 424 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, que seja encaminhado
ofício ao Exmo. Sr. Marcelo Tavares, secretário da Casa Civil, solicitando-
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lhe em caráter de urgência medidas céleres no âmbito das atribuições desta
secretaria que visem  a prevenção de acidentes ao que se refere a
preocupante situação decorrente do aumento substancial do volume
pluviométrico que ameaça de cheia o Rio Mearim, na cidade de
Pedreiras.

Como é de conhecimento de todos, Pedreiras é uma cidade atingida
pelas cheias do Mearim sejam em pequenas ou grandes proporções,
ocasionando grandes prejuízos materiais e imateriais tanto para as famílias
ribeirinhas, as quais são as maiores vítimas desse fenômeno natural, como
também graves problemas à cidade, haja vista os estragos causados nas
estradas vicinais, ruas e serviços de infraestrutura já realizados. Deste
modo, preocupado com uma eminente enchente, e considerando o relevante
papel desempenhado pela Casa Civil, solicitamos o apoio necessário para
garantirmos segurança, saúde, alimentação e bem-estar para as famílias
afetadas.

São Luís, 22 de Março de 2019. -VINICIUS LOURO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 425 / 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 do Maranhão, Dr. Flávio Dino,  solicitando
providências junto ao Secretário Estadual de Infraestrutura - SINFRA, Dr.
Clayton Noleto, no sentido de viabilizar, em caráter de urgência, a
recuperação asfáltica da MA 101, trechos que interligam  o Município de
Cândido Mendes, Godofredo Viana, Luís Domingues e Carutapera, bem
como da rodovia  MA – 206, que interliga Carutapera, Amapá do Maranhão
ao povoado Quatro Bocas, única via de acesso à BR 316.

As citadas rodovias estão intrafegáveis, encontram-se em péssimas
condições de tráfego tanto para veículos, como para pedestres, que por ali
transitam, considerando o precário estado de conservação, tonando a via
de difícil acesso e sem segurança em toda a sua extensão.

Portanto, é imprescindível e inadiável a recuperação das rodovias
acima citadas pois, além de outros benefícios diminuirá a distância,
favorecendo a comunicação e o desenvolvimento econômico e social dos
Municípios,  beneficiando diretamente a população de pescadores do
litoral   maranhense, assegurando à população, o direito a uma melhor
qualidade de vida e consequentemente a elevação dos indicadores
socioeconômicos da região, constituindo-se, em um investimento estrutural
de interesse coletivo de grande relevância, pois são vias de acesso muito
necessárias no sentido de não obstaculizar o escoamento da produção
gerada no âmbito da região, principalmente por se tratar de uma região
litorânea com grande capacidade no setor pesqueiro, que abastece as feiras
locais e da capital de São Luís-MA, sendo referência na exportação de
crustáceos inclusive para fora do estado (Ceará e Piauí).

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de março de 2019. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual -  PSB

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

INDICAÇÃO Nº 426 / 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 Dr. Flávio Dino, solicitando providências junto
ao Secretário Estadual de infraestrutura - SINFRA, Dr. Clayton Noleto,
no sentido de autorizar a construção de 15 km da estrada vicinal na Aldeia
Leite e Aldeia Felipe Bone – Terra Indígena Lagoa Comprida, situada do
Município de Jenipapo do Vieiras.

A citada rodovia é de grande importância, pois se constitui via de
acesso muito necessária no sentido de não obstaculizar o escoamento da
produção agrícola e pesca que no geral se constituem a principal atividade
econômica da região, além de favorecer a comunicação e o desenvolvimento
econômico e social da região.

Portanto, a presente proposição é um investimento estrutural que
tem como objetivo a melhoria da trafegabilidade e do escoamento da
produção, que consequentemente assegurarão à população, o direito a
uma melhor qualidade de vida, contribuindo para elevação dos indicadores
socioeconômicos da população.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de março de 2019. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 427 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estadual
de Educação, Felipe Costa Camarão, solicitando urgentes providências
no sentido de que seja feita uma reforma da quadra poliesportiva da
escola Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, localizada na cidade de
Dom Pedro - MA.

A quadra da escola Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, localizada
na 151, R. Jorge Fernandes, 77, Dom Pedro - MA, encontra-se com
inúmeras dificuldades que impedem o desenvolvimento de esportes de
qualidade por parte dessa instituição e compromete de forma significativa
o processo de atividades físicas, pois a quadra está em péssimas condições,
carecendo de recursos básicos, tais como a sua cobertura que está
deteriorada, não cumprindo a função de evitar sol e chuvas, além correr
riscos de cair e causar sérios transtornos.

A reforma da quadra poliesportiva beneficiará os alunos que
utilizam as instalações para a prática de esportes, campeonatos e demais
eventos da escola e do município, pois, visa oferecer espaços que propiciem
a prática de suas atividades, e é necessário que se ofereçam boas condições
para a promoção e a disseminação dos projetos de formação esportiva
para jovens e adolescentes da cidade.

Sabe-se que, a prática desportiva ocasiona desenvolvimento social,
econômico e cultural, além de ser um importante fator para a prevenção de
doenças e combate ao sedentarismo. Por isso, a grande necessidade de
investimento na área educacional, para obtermos um ensino público de
qualidade e proporcionar a estes todas as chances possíveis para abrir
portas e o encaminhamento para um futuro profissionalizante.

Destaca-se ainda a seriedade com que o atual Governo trata de
questões concernentes a educação pública e a boa vontade do atual Governo
em melhorar o Maranhão. Dessa forma, requer-se que esta indicação seja
aprovada pelos pares dessa casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckham”, em São Luís, 20 de março de 2019. - GLALBERT CUTRIM
- Dep. Estadual - 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 428 / 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 solicitando que o Secretário de Estado de Segurança Pública,
Jefferson Portela, viabilize o apoio técnico e investigativo para a Delegacia
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Regional de Pinheiro, sob o comando do Delegado Oséias, com a finalidade
de elucidar o assassinato do professor Algenir Santos Ferreira, ex-secretário
de cultura e turismo de Pinheiro, encontrado morto dia 19 de março na
zona rural de Presidente Sarney, com fortes indícios de crime de ódio.

Esta solicitação é de extrema importância, em decorrência da grande
comoção que tomou conta, não apenas da cidade de Pinheiro, mas toda a
região da baixada maranhense, cuja população aguarda resposta urgentes
sobre a solução de um crime tão bárbaro.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,

em São Luís, 27 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal - Deputada
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 CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
–  Transferidos da sessão anterior: Deputado Duarte Júnior. Deputado
Duarte, V. Ex.ª teve sua inscrição no Pequeno Expediente transferida de
quinta-feira para hoje. Declina?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente, eu
declino a fala. Gostaria apenas de solicitar uma questão de ordem. Sobre o
Projeto de Lei de nº 74/2019, onde foi feito Requerimento de urgência,
aprovado no dia 12 de março de 2019, Requerimento nº 89/2019, e não foi
incluído na Ordem do Dia de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Requerimento nº 132, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Não. O
Requerimento de urgência nº 89, a respeito do Projeto de Lei Ordinário nº
74/2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte, eu pedi aqui à assessoria que já identificasse a razão
pela qual não está constando na Ordem do Dia e, em seguida, lhe darei
informação. Está bom?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Requerimento nº 132, quando nós chegarmos no momento da Ordem
do Dia, Deputado Duarte, aí V. Ex.ª se manifesta se deseja que o Plenário
aprecie hoje ou não, tudo bem? Deputado Vinícius Louro, também inscrito
da Sessão anterior, transferido. Já inscrito hoje é o Deputado Ciro Neto,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador)
– Boa tarde, Senhores, Senhor Presidente, Colegas Deputados, membros
da imprensa, galeria, internautas que nos acompanham por meio da TV e
Rádio Assembleia. Hoje, eu uso este tempo para falar sobre uma tragédia
que chocou a todo o Estado há exatos 23 anos, no dia 25 de março de 1996.
Aconteceu um acidente com um avião bimotor, que caiu na zona rural,
próximo a Monção, a 244 quilômetros de São Luís, com destino a
Imperatriz. Entretanto o destino daquela aeronave e seus ocupantes foi
interrompido. Quatro vidas perdidas naquele trágico acidente, três eram
deputados, como nós aqui nesta plenária, hoje, com um pouco mais de um

ano de mandato. E a sua quarta vítima o piloto do avião, Antônio Varques,
também conhecido pelos amigos como Tony. Os deputados Jean Carvalho,
Valdir Filho, João Silva eram os deputados ocupantes daquela aeronave
naquele dia em seu pleno exercício de mandato em missão oficial da
Assembleia, participando de projeto de Governo Itinerante que seria
realizado naquele dia na cidade de Imperatriz. Acabaram perdendo suas
vidas naquele dia chuvoso e trágico. Jean Carvalho, como muitos sabem,
era meu tio, irmão do meu pai, Juran Carvalho, Prefeito de Presidente
Dutra, filho dos meus avós Ciro Evangelista e Maria da Cruz, esposo da
minha tia Cléia Carvalho, pai dos meus primos Jalvis e Robson Carvalho.
Meu tio Jean era médico, mas exercia a profissão com uma única finalidade,
que era atender sempre aqueles que mais precisavam. E com apenas 43
anos de idade, quando foi vitimado por aquela tragédia, deixou uma vida
interrompida. Porém, o seu legado é muito maior do que aquela tragédia, a
família, os amigos, o Maranhão, mas principalmente a cidade de Presidente
Dutra ficou órfão naquela noite fatídica. Os presidutenses ficaram órfãos
de sua liderança, da sua solidariedade, da sua vontade e da sua grande
disposição de trabalhar pelos que mais precisavam. Hoje, 23 anos depois,
estou aqui buscando inspiração no seu legado, sempre me perguntando o
que ele faria neste momento, que decisão ele tomaria, mas a resposta é
sempre a mesma, ele cuidaria do Maranhão, de Presidente Dutra, em
especial, como se fosse a sua família. Sempre mantendo a sua integridade
e sem perder a disposição do trabalho a todos. E gostaria também aqui de
agradecer a todos os colegas que, na última Sessão, aprovaram a concessão
da Medalha Manuel Beckman, que é a maior honraria que esta Casa pode
conceder a um cidadão maranhense, em memória, aos Deputados Jean
Carvalho, Waldir Filho e João Silva. Muito obrigado aos colegas por terem
aprovado essa reconhecida memória. Essa medalha, em memória a esses
três guerreiros que perderam a vida no exercício do mandato. Muito obrigado
a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, o
último final de semana foi um final de semana muito delicado para muitos
maranhenses, principalmente aqueles maranhenses que moram em situação
de vulnerabilidade, em áreas de risco. Em 2017, nós percorremos vários
locais que são chamados de risco no estado do Maranhão e em São Luís.
No ano de 2018, fizemos da mesma forma, e na oportunidade solicitamos
tanto ao Prefeito de São Luís como ao Governador do Estado o mapeamento
dessas áreas, a situação dessas áreas. E o que observamos é que, mais uma
vez, nos deparamos e nos defrontamos com os mesmos problemas. Os
mesmos problemas da capital, os mesmos problemas da região
metropolitana e os mesmos problemas no estado do Maranhão, com alguns
agravantes, é claro. Mas vamos lá. Decreto n.º 31.536, de 11 de março de
2016, Governador Flávio Dino. Nesse Decreto assinado pelo Governador
Flávio Dino, cria o Comitê de Prevenção e Acompanhamento de Inundações
no âmbito do estado do Maranhão. A criação desse Comitê tem como
componentes: 1 - o Secretário e o Chefe da Casa Civil, Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, o Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros, enfim. E tem como atribuições: fazer mapeamento de áreas de
riscos e construção de um sistema informatizado para gerenciamento de
dados sobre os municípios do Estado com maiores riscos de inundações.
2 - deliberação e elaboração de planos preventivos de contingência visando
a redução da vulnerabilidade das comunidades frentes às consequências
das chuvas no período. 3 - acompanhamento de demandas e atuação
como canal de comunicação com a população. 4 - sistematização de ações
institucionais. E o que vimos? Nada mais do que o mesmo. Não foi feito
nada, de 2016, 2017, 2018, 2019, nada! E agora simplesmente tentando
reparar o erro, tentando tapar a situação com saídas emergenciais e nada foi
feito ao longo do tempo. Nós temos uma capital que deveria ser um
exemplo para os demais Estados, um exemplo para os 216 municípios, são
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217 municípios, um exemplo para todos os municípios e não temos um
exemplo para dar. Nós não temos saneamento básico, não temos o mínimo
- o mínimo - o mínimo. Todas as áreas de alagamentos são as mesmas. As
12 nascentes de rios na região metropolitana, todos da mesma forma, com
assoreamento. A antropização, o homem invadindo o espaço dos rios, o
espaço das nascentes, a construção de condomínios nas áreas dos rios,
próximos aos rios, a liberação desenfreada de licença ambiental, licença
para a construção, quase todos os problemas que verificamos identificadas
as causas e nada mais do que invasão do homem para o meio ambiente. E
quem tem a responsabilidade de gerir, de administrar, de resolver não o faz,
mesmo tendo um Decreto que não funciona. Um Decreto que não funciona.
Então solicitamos, por meio da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, um requerimento a ser aprovado pela Mesa desta Casa
solicitando ao Governador Flávio Dino o mapeamento da área de risco e
construção de todo o sistema informatizado, conforme prevê o Decreto.
Solicitando também a elaboração dos planos preventivos de contingência
visando a redução de vulnerabilidade. Ou seja, resumindo, estamos
solicitando em primeiro lugar, cópia das atas de reuniões desse comitê.
Comitê criado em 2016. 2017, 2018, já estamos em 2019. Cópia das atas
de reuniões desse comitê de prevenção e acompanhamento de inundações
no âmbito do Estado do Maranhão. Segundo, nós estamos solicitando
também que o Governador encaminhe a cópia do mapeamento de todas as
áreas do município do Estado do Maranhão com maior risco de inundação.
Todas de todos os estados, até porque já temos aí quase quatro anos do
decreto. Além disso vamos solicitar também que nesse mapeamento
constem os bairros de São Luís. Estivemos, hoje, visitando áreas como
Coroadinho, Coroado, Morro do Zé Bombom. Fomos até o túnel do
Sacavém, a área do Sacavém, as áreas que nós visitamos em 2017. Visitamos
em 2018 e estamos voltando novamente em 2019. E o Executivo tem
obrigação e não faz. Inclusive o Governo do Estado fez um decreto. Um
decreto bonitinho, comporta no papel. No papel está tudo ok, mas não
está ok para quem perdeu seus bens pela incompetência do Governo do
Estado e do Prefeito de São Luís. Muitos maranhenses perderam seus
bens. Sobra incompetência, sobram problemas e falta gestor, falta atenção
do poder público, o mínimo, o básico. E não adianta depois chegar e dizer
que vai resolver quem perdeu seus bens, a sua televisão a sua geladeira ,o
seu sofá. E eu tenho a dor como companheira e o conhecimento do que é
esse sofrimento. Quando adolescente eu tive a minha casa invadida pelas
águas do Rio Parnaíba. Eu conheço essa dor e esse sofrimento. Nos últimos
10 anos, alagamento na região do Curso Wellington Renascença. E eu
sempre aguentei calado aqui, nunca trouxe problema particular ou
empresarial para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas há
falta de atenção do Poder Público. E eu conheço essa realidade, não só pela
dor que sinto, mas eu percorro bairros de São Luís e conheço a dor e o
sofrimento dos mais pobres, dos vulneráveis, daqueles que estão em situação
de risco. E não só fui lá, como solicitei ao Governo do Estado e à Prefeitura
de São Luís que desse atenção. Todas as vezes fizemos o levantamento e
apresentamos as soluções dos problemas ao Governo do Estado e à
Prefeitura de São Luís. E é por isso que estamos cobrando do Governo do
Estado, de acordo com o Decreto nº 31.536, a ata das reuniões do comitê,
todas as cópias das reuniões do comitê, bem como o mapeamento das
áreas dos municípios do Estado com maior risco de inundações, bem
como, que é muito importante, a cópia dos planos preventivos e de
contingência para a redução da vulnerabilidade. O que foi feito em 2016,
2017, 2018 e 2019 para diminuir essa área de risco? Nada, senhoras e
senhores. Nada foi feito até agora. E precisamos dessa documentação,
porque, com base nessa documentação, nós iremos representar o Governo
do Estado no Ministério Público. As suas responsabilidades devem ser
apuradas e o seus responsáveis deverão, sim, pagar pelos seus erros.
Porque é inadmissível que o Governo se preocupou e tem um decreto, e o
decreto não funciona. Um decreto que não fala, um decreto que não resolve,
um decreto que é só para inglês ver. Só para preencher buraco, só para
encher lacuna, só para fazer propaganda. Nós queremos efetividade. E não
adianta chorar depois do leite derramado. Não adianta depois de todo o
problema, de todo o tumulto, simplesmente dizer que vai ajudar as famílias,
isso é o mínimo, é o básico, mas o que antecede a tudo isso nada foi feito,
a prevenção, a orientação a essas famílias, nada foi feito. O último final de

semana foi desastroso para a nossa capital, desastroso para muitas famílias.
E muitos aqui não têm a compreensão da dor enfrentada por essas famílias,
por esses pais e mães que tiveram as suas casas devastadas pela chuva.
Ah, é um problema natural. Ok. Problema natural, mas cadê a prevenção?
Da mesma forma com o Castelinho, não tem prevenção. E o Governo do
Estado tem que ser responsabilizado, sim, aconteceu no Rio de Janeiro,
aconteceu no Paraná, aconteceu em outros Estados. Foi para isso que foi
eleito Governador, para ser responsabilizado pela falta de manutenção,
tem que ter manutenção. Colocar a culpa na chuva, colocar a culpa em São
Pedro, é muito fácil, vai chover, choveu no ano passado, continua chovendo
este ano, vai continuar chovendo e vai chover em 2019, 2020, e assim será
muito pior. Porque o homem está invadindo o espaço natural dos rios,
assoreando, desmatando. E cada dia que passa os rios ficam enchendo e
transbordando cada vez mais. É o que aconteceu no último final de semana,
em São Luís. Então, precisamos, das cópias dessa documentação, estamos
solicitando de forma oficial pela Assembleia Legislativa do Estado ao
Governo do Estado, porque alguém precisa ser responsabilizado. E pode
ter certeza de que não será São Pedro, são aqueles que foram eleitos para
administrar, para gerir o bem público e assim cuidar da vida das pessoas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
jornalistas, funcionários desta Casa, maranhenses. Presidente, subo hoje a
esta tribuna, é claro, repercutir o ocorrido na cidade. A cidade, e também a
grande Ilha de São Luís, está tomada por um caos completo em relação a
essa chuva que está acontecendo. Uma chuva que revelou as grandes
mazelas da cidade e as grandes mazelas do que eu chamo da parceria
comunista com as prefeituras da grande Ilha de São Luís. É claro, Deputado
César, que devemos analisar os problemas de cada Prefeitura, aqui nós
temos São Luís, Paço do Lumiar, Ribamar, Raposa. Estamos vendo nessas
últimas semanas, esses últimos dias, um verdadeiro caos em Paço do
Lumiar, um verdadeiro caos em São Luís, em Ribamar devido a uma chuva
que está maltratando a população do Maranhão, principalmente da grande
Ilha. E aqui eu pergunto: Onde está a parceria do governo comunista que
tanto alarmou que agora o Maranhão seria diferente? Que agora o Maranhão,
as Prefeituras da Ilha teriam o apoio do governo do Estado, dos leões
famintos por poder. E o que se vê é o acovardamento do Governador
Flávio Dino que se tranca no Palácio dos Leões e coloca a culpa nos
prefeitos das cidades da grande ilha. Deputado Edivaldo, fico até com uma
certa pena do Prefeito Júnior, da capital, porque na hora em que Flávio
Dino diz que asfaltou as ruas com seus programas e que eu sei muito bem,
porque estudo aqui a Prefeitura de São Luís, sei que muito desse recurso
não vem nem do governo do Estado, mas da Prefeitura de São Luís, ele sai
na televisão, nas mídias nacionais e diz que é parceiro da Prefeitura. E que
os avanços que existem em São Luís, que na minha opinião são poucos,
mas que alguns avanços que existem aqui são devidos a sua parceria com a
Prefeitura. Então ele abra a possibilidade de subir a esta tribuna, como líder
da oposição ao governo que aí está, e cobrar dele uma atitude nos municípios
da grande Ilha. Por que o Governador não chama a imprensa para explicar
o caos que está a cidade de São Luís, a cidade de Paço do Lumiar e outras
cidades da grande Ilha? No final do ano passado subi a esta tribuna na
votação do Orçamento e defendi uma Emenda ao Orçamento que retirava
R$ 5 milhões da Secretaria de Governo, Secretaria esta que tem um
Orçamento para este ano de R$ 73 milhões e sugeri, àquela época, que
fizéssemos aqui nesta Casa um remanejamento de R$ 5 milhões da
Secretaria de Governo para as Prefeituras da grande Ilha de São Luís para
o combate aos danos da chuva. Isso foi uma forma, Senhor Presidente, de
planejar e de saber por que todo ano, nesta época, a chuva causa um
estrago enorme na cidade? Por inúmeras razões, desde o bueiro entupido
até a falta de infraestrutura, a chuva faz um caos. E propus aqui, em
votação nesta Casa, defendi a minha iniciativa aqui na tribuna para que
retirássemos R$ 73 milhões da Secretaria de Governo do Estado, que não
serve para absolutamente nada, e colocássemos esses R$ 5 milhões em um
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fundo em defesa das pessoas que foram afetadas pela chuva. E foi massivo
a minha derrota aqui dos governistas, inclusive alguns hoje são pré-
candidatos a prefeito de alguns municípios aqui e da capital, votaram
contra esse requerimento. Mas isso também vai servir de exemplo para
este ano. Em dezembro apresentarei outro requerimento, outra emenda
parecida. Ano que vem apresentarei também à Mesa. E vou lembrar a cada
dia que acontecer algum desastre aqui nesta cidade, que uma família ficar
desalojada, ou se alguém morrer devido às chuvas e à falta de preparo e
infraestrutura nessa cidade. Vou subir a esta tribuna e vou lembrar a
consciência de cada deputado que na votação do orçamento votou contra
a emenda de cinco milhões, que era para retirar dessa Secretaria, que a nada
serve ao Governo do Maranhão, a não ser fazer politicagem para o
Governador Flávio Dino. Então, Senhor Presidente, para terminar - meu
tempo já se excedeu - peço aqui mais uma vez que o Governador Flávio
Dino saia do Palácio dos Leões, tenha coragem e tenha dignidade. Saia do
Palácio dos Leões, convoque a imprensa, convoque a população, explique
o que está acontecendo nos municípios da grande Ilha de São Luís e faça
uma coisa para a população. Porque, na hora de pedir votos, ele disse que
é um grande parceiro, mas, na hora de ajudar, ele se acovarda nos seus
aposentos no Palácio dos Leões. E para finalizar a proposta que eu falei
aqui agora, este ano colocarei novamente cinco milhões de reais, para que
no outro possa ser feita a ajuda aos afetados pela chuva. Mas desta vez
vou retirar este recurso da comunicação que recebe sessenta milhões de
nosso orçamento para não fazer absolutamente nada pela população do
nosso Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas.
Utilizo a tribuna, nessa tarde de segunda-feira, para destacar a extrema
importância de nós, verdadeiramente, nos unirmos. Não é a primeira vez,
Deputado Rildo, que eu venho à tribuna clamando por união. União
independentemente de cor partidária, de filiação partidária, mas união das
pessoas pelas pessoas e para as pessoas. As pessoas não querem saber de
qual partido você é, ou qual a sua origem política, ideológica, ou até mesmo
é sua origem ou condição financeira. O que as pessoas precisam, de fato,
são de ações, ações concretas. O que nós percebemos, o que nós
testemunhamos, o que nós vimos, neste final de semana, em São Luís, foi
que, em apenas um dia, choveu o que era previsto para chover em um mês.
Choveu em apenas um dia o que era para chover em um mês. E infelizmente
o resultado não foi outro: uma série de problemas de ordem econômica, de
ordem estrutural atingiram, graças a Deus, tão somente questões
econômicas patrimoniais. Graças a Deus, não houve nenhuma morte. E eu
me surpreendo, quando eu vejo algumas críticas, claro, muitas delas com
razão, algumas nem tanto. Mas quando eu vejo a facilidade de que algumas
pessoas têm aqui de criticar o outro, de criticar o próximo. Senhoras e
Senhores, o que eu busco neste momento aqui, é, de fato, sensibilizá-los
para que nós possamos, mais uma vez, eu clamo, verdadeiramente, nos
unir e garantir resultados. No dia 12 de março de 2019, eu fiz um
Requerimento de Urgência, para que o Projeto Habitar no Centro fosse
votado, em caráter de urgência. E aqui nesta, Casa, Presidente, muitos
foram aqueles que foram contra a votação, em caráter de urgência, desse
Projeto. Projeto esse, que em conjunto com o Projeto Adote um Casarão,
estimula os cuidados ao Patrimônio Histórico, ao Patrimônio Cultural da
nossa cidade. Talvez, se Projetos como esse se tornassem realidade há um
tempo, em nossa cidade, nós poderíamos evitar que problemas como esse
pudessem ser realizados. Por isso, que, de forma temporal, eu, mais uma
vez, peço, que esse Projeto seja votado nessa Casa. Hoje, nós teremos,
Deputado César, mais uma vez, a oportunidade de apreciar esse Projeto e
votar, para que nós possamos cuidar com mais atenção e com mais condições
do nosso Centro Histórico, da nossa cidade, da nossa Ilha do Amor. Esse
Projeto Habitar no Centro, que garante isenção fiscal, isenção de impostos
para que, numa primeira etapa do Projeto, nós possamos, por exemplo,
evitar que catástrofes como a que ocorreu não mais ocorram na área do
Desterro, por exemplo. E é por essa razão que eu venho aqui à tribuna

desta Casa, para em vez de tão somente criticar, chamar a responsabilidade
que esta Casa tem, para que possam, enquanto o seu papel de legislador,
aprovar essa legislação e garantir ao Poder Executivo mais uma ferramenta
de cuidado ao Patrimônio Histórico Cultural e também uma política social
de garantir às pessoas que tenham condições de moradia digna e moradia,
onde elas possam também realizar as suas atividades, possam realizar
atividades econômicas. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei nº 051, de autoria do Poder Executivo (lê). Suspendo a
Sessão, para que as Comissões emitam o Parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Presidente
da CCJC) - Senhor Presidente, o relatório do Deputado Rafael Leitoa foi
pela aprovação do Projeto de Lei, rejeitando a Emenda de autoria do
Senhor Deputado Adriano e acatando a Emenda de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio. Os votos, na sua maioria foi pela aprovação do
parecer, com voto contrário do Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, está inscrito para discutir o Deputado Adriano,
por 10 minutos com direito a apartes. Antes de iniciarmos a votação do
Projeto de Lei 051, apreciaremos a Emenda n.º 001, de autoria do Deputado
Adriano. Ela foi recebida nos termos do artigo 204, parágrafo sexto, inciso
I, do Regimento Interno. Vossa Excelência tem 10 minutos para discutir,
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa e maranhenses. Neste momento é para a discussão
do Projeto de Lei. Logo em seguida encaminharei também para debater a
minha emenda. Então vou aproveitar esse momento do debate do Projeto
de Lei para tirar essa dúvida. Deputado Rafael, eu acho que nós precisamos
sanar essa dúvida aqui. Se nós conseguirmos sanar essa dúvida, eu voto a
favor do projeto. Mas eu acho que nós precisamos tirar essa dúvida,
porque se não vai virar um projeto inócuo. Não vai servir para absolutamente
nada. Eu quero saber qual é o empresário que vai investir. Deputados, eu
queria atenção. Deputado César, Deputado Rafael, eu queria a atenção de
V. Exas. para a gente elevar o debate. O número da Lei é 9.437 que está no
projeto para a gente fazer um debate de alto nível aqui, porque eu estou
inclinado a votar tudo a favor do Centro Histórico, mas eu acho que nós
precisamos corrigir esse erro formal, se existir o erro formal. Se não existir
o erro formal, eu estou errado e tudo bem. Certo? Então existe aqui na lei.
E não é a primeira vez, não é a primeira vez que eu estou debatendo isso
aqui. Essa questão eu já trouxe a esta tribuna em outras ocasiões. Eu já
alertei em outras ocasiões esse erro do projeto. Inclusive cobrei para que a
gente debatesse. Não debatemos. Protocolei aqui uma audiência pública. A
audiência pública não aconteceu. Mas tudo bem, estamos debatendo aqui
o Projeto. Qual o problema? O Projeto diz o seguinte: Artigo 6º, Inciso I:
Concessão de créditos presumidos do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias, e sobre prestação de transportes interestaduais,
intermunicipais de comunicação, o “famoso” ICMS, nos termos da Lei
Estadual n° 9.437, de 15 de agosto de 2011, no valor da reforma do imóvel.
Inclusive na discussão que a gente teve aqui, eu até perguntei ao Deputado
Duarte, quando ele queria passar o Requerimento dele, perguntei: V. Ex.ª
conhece a Lei Estadual n° 9.437? E aí teve uma discussão aqui que não
levou a lugar nenhum. Mas eu fiz a pergunta e coloquei a pergunta várias
vezes aqui. Então o que o Projeto diz? Que aquele empresário que vai
investir num casarão no Centro Histórico de São Luís vai receber a isenção
do valor do imóvel em concessão do ICMS. Aí, você é um empresário, um
comerciário, o dono de casarão e você vai investir naqueles casarões e já
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sabe das dificuldades que, d as autorizações que você vai ter do IPHAN,
da Prefeitura e de uma série de situações. Sabe do valor, do estado do
centro da nossa cidade, o perigo, a falta de segurança, a falta de giro de
dinheiro no centro, a falta de giro econômico no centro. E aí você vai falar,
vou investir. Vou investir aqui um milhão de reais para reformar, porque
por menos de um milhão de reais ninguém reforma um casarão daquele ali.
Já que é para reformar, tem que reformar ele bem. Aí, ele cai na lorota dessa
lei aqui que nós vamos aprovar, hoje aqui nesta Casa, e o Governador vai
falar: mas no teu negócio, eu vou te dar concessão de ICMS no valor de um
milhão de reais. Só que aí o que acontece? Ele vai esbarrar bem aqui com a
Lei Estadual nº 9.437, que diz o seguinte: o crédito presumido ou dedução
de que trata o inciso 4º, poderá ser de até 6%. Então, o cara vai investir um
milhão, vai achar que ele pode recuperar a isenção de ICMS em um milhão,
mas vai esbarrar nos 6% que é o que a outra Lei está dizendo aqui. Então,
é capaz. A não ser que ele seja o Mateus mesmo, não é Deputado César, é
pouco provável que esse comerciante ele vai ter aí uma dívida de ICMS de
cem milhões de reais, duzentos milhões de reais, para ter um abatimento
de 6% que pagará a reforma de um casarão. Eu volto a dizer, eu não
acredito que uma reforma num casarão é menos de um milhão de reais.
Então, isso aqui se chama segurança jurídica - isso aqui se chama segurança
jurídica. Eu duvido, se algum empresário, vai querer reformar um casarão
daquele, se ele não vai ter a segurança da lei. Então, essa lei vai voltar, como
várias outras leis já voltaram para esta Casa, para ser corrigidas, porque
nós, Deputados, não queremos debater e nós Deputados estamos fazendo
biquinho, porque quem está propondo é o Deputado César e o Deputado
Adriano que vive aqui atacando o Governo. Eu acho que nós temos que ser
maior do que isso. Eu acho que nós temos que debater as coisas do jeito
que elas são. Se existe um erro formal, se existe uma dúvida aqui, que
chamem a Consultoria, que adie, mais uma vez, esse projeto e não fique
aqui discutindo uma questão. Esse projeto vai voltar para esta Casa.
Porque eu tenho certeza de que ninguém vai investir em uma casa dali.
Outra coisa que eu percebi, V. Ex.ªs sabem que nesse Projeto de Lei, que,
certamente, não foi discutido com ninguém da área empresarial, com nenhum
investidor de imóvel, com absolutamente ninguém, a não ser que ele seja
um projeto de cartas marcadas, a não ser que o Governador queira vender
esse projeto inteiro para um grande grupo de fora do Estado, que vai vir se
implementar aqui para comprar todo o patrimônio cultural, a não ser que
seja isso, que já é um projeto de cartas marcadas, esse projeto prevê sabe
o quê? Todo dono de casarão que entrar nesse projeto vai ter que doar para
o governo parte do seu casarão, ou transformar parte do seu casarão em
aluguel social. Foi debatido isso com os empresários ou com alguém que
venha investir aqui? Como é que alguém que tem um casarão no centro vai
entrar num programa desse e depois que ele fizer uma reforma no casarão
ele vai ter que pegar ali três quartos, cinco quartos, doar para o governo ou
para uma habitação popular ou ter obrigatoriamente que fazer um aluguel
social? Eu acho que a ideia não é ruim, eu sou a favor de aluguel social, de
habitação social, mas eu acho que tem que ser mais debatido. Será que isso
aqui existe uma viabilidade econômica? Então, Senhor Presidente, é isso
que eu acho, eu acho que tem que ser debatida, já que existe essa dúvida,
para que votar um projeto aqui que vai ter que voltar? Porque inúmeros
projetos já voltaram a esta Casa. Então, eu queria perguntar ao líder do
governo se ele tem essa resposta e se ele tem uma resposta convincente,
não para mim, não para o Deputado César, não para ninguém, mas para o
povo do Maranhão. Então, Senhor Presidente, já que estas foram as minhas
palavras, isso é uma dúvida que ficou, se existir uma resposta do governo
eu voto a favor do projeto. Se não existir, infelizmente vou ter que me
abster da votação desse projeto. O protesto, pelo processo legislativo aqui
mesmo. Porque eu não vou votar em uma coisa que vai voltar aqui de novo
para ser votado novamente. Bom, isso é uma questão. E aproveitando, já
que eu tenho ainda um tempo aqui e o líder do governo ainda está estudando
essa situação, que acho muito importante ele estudar mesmo, eu quero
dizer o seguinte. Eu vou retornar a esta tribuna, talvez, para fazer aqui a
defesa da minha Emenda, mas a minha Emenda é muito simples. Ela coloca
aqui a ampliação desse Projeto de Lei, ou seja, hoje o Projeto de Lei pega
apenas uma parte do Centro Histórico, mas não engloba uma área, os
bairros que fazem limites, os bairros limítrofes ao Centro Histórico, que é
responsabilidade do IPHAN, Governo do Estado e Prefeitura, mas que

são bairros que hoje têm um problema muito grande de infraestrutura e de
outras questões e que podem até serem lesados, até mesmo por essas
iniciativas de benefício de ICMS, e tudo. Então, se o sujeito está localizado
ali, vamos supor, na Madre Deus, ele pode ser instado a ir para outro
bairro que faz parte desse projeto, penalizando ainda mais o bairro da
Madre Deus, Codozinho, outros bairros que fazem limites. Então, a minha
ideia aqui de colocar essa Emenda foi para que a gente possa ampliar esse
projeto para os bairros vizinhos. Aqui não existe nenhum tipo de custo do
governo, é só concessão de ICMS e ainda concessão errada, não é? Nós
demonstramos aqui do ICMS e é que a gente pudesse ampliar. Então essa
Emenda é justamente para a gente ampliar a área de atuação, colocar nos
outros bairros, que são bairros importante para o Centro de São Luís,
bairros históricos, que inclusive sofreram muito nesse Carnaval como o
bairro da Madre Deus, que não teve a devida atenção do Governo do
Estado, para que a gente pudesse ampliar para esses bairros. Então estão
aqui os bairros, é uma proposta que acho que é uma proposta válida, acho
que todo mundo que gosta da cidade, do Centro Histórico tem que olhar
com carinho essa proposta de ampliar, não é uma questão de ser a favor ou
contra o Governo do Estado, isso aqui não vai ampliar as despesas do
Governo do Estado, de forma alguma, isso vai apenas melhorar a vida da
situação de cada bairro daqueles ali, se o projeto for votado de forma
adequada nesta Casa. Então são essas as minhas palavras, Senhor
Presidente. E aguardo a decisão dos ilustres pares para que a gente possa
desta vez aprovar um projeto que não seja um projeto inócuo nesta Casa.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Antes de iniciar a votação do Projeto de Lei n.º 051/2019, apreciaremos
a Emenda n.º 001/2019, de autoria do Deputado Adriano, recebida nos
termos do Artigo 204, parágrafo sexto, inciso I, do Regimento Interno. Em
votação a Emenda. Deputado Rafael, V. Exa. Pediu uma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Pedi. Nós estamos no encaminhamento da Emenda do Deputado
Adriano e V. Exa. agora vai apreciar a Emenda que foi rejeitada já no
relatório inicial, correto? Eu gostaria de encaminhar, na verdade, o projeto
como um todo. Mas como o Deputado Adriano já fez o encaminhamento
da Emenda, então vamos fazer o seguinte, Presidente. Para a gente acelerar
o processo, peço que V. Exa. bote em análise a Emenda do Deputado
Adriano, que eu já encaminho aqui pela rejeição, conforme está no parecer
e, em seguida, eu encaminho o projeto.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente, só
por uma Questão de Ordem, eu gostaria de questionar se as Emendas
apresentadas estão cumprindo o que diz o Regimento Interno, no artigo
167, se elas estão com quórum, porque diz o seguinte: As emendas poderão
ser apresentadas quando as proposições estiverem em pauta, quando em
exame nas comissões e quando na Ordem do Dia com discussão ainda
não encerrada, neste caso, desde que subscrita por 1/3 dos deputados ou
líder que represente esse número. Então é de acordo com essa interpretação
aqui não sei se ...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte, o Deputado Adriano apresentou a Emenda quando
ela ainda estava em pauta, por isso foi apenas assinada por ele próprio. Se
já estivesse na Ordem do Dia, aí sim, ele teria que ter as 14 assinaturas para
apresentar a Emenda. Por isso ela foi recebida, mas o Plenário agora vai
apreciar se vai acatar a Emenda ou não. Este é o momento que os deputados
e as deputadas terão para concordar ou não com a Emenda do Deputado
Adriano. Peço a atenção de todos e todas.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, eu
só gostaria de encaminhar daqui a Emenda. Rapidamente para não gastar o
tempo...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Exa. está com a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vossa Exa. não
acabou de encaminhar da tribuna?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ele estava fazendo a discussão da emenda. Agora ele vai encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pois é. Então, Senhor
Presidente, como o Deputado Rafael vai discutir o projeto de lei. É isso
Deputado Rafael? Deputado Rafael, V.Exa. vai discutir o projeto de lei?
Porque se a gente for passar para a votação da emenda, nós encerramos a
discussão do projeto de lei, Presidente. Então é melhor ele discutir agora.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, não foi pedido destaque da emenda? Então nós estamos
analisando a emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É nós vamos apreciar agora a emenda. Após apreciada a emenda...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Não, mas eu já discuti.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não, só para esclarecer. As discussões já estão encerradas. O Deputado
Rafael abdicou de encaminhar agora na votação. Nós vamos apreciar a
emenda. Ele vai poder apenas encaminhar quando da apreciação da votação
do projeto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Então, só para deixar
claro, Senhor Presidente. A discussão foi encerrada porque eu já discuti e
o Deputado Rafael vai apenas encaminhar o projeto de lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Se assim desejar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Se assim ele desejar.
Ok. Então só para encaminhar rapidamente, Senhor Presidente, com a
vossa autorização. Eu quero só lembrar que eu já falei sobre a minha
emenda. A Emenda nº 001/2019. Esta emenda altera o dispositivo do
Projeto de Lei nº 051/19, que institui o programa estadual Habitar no
Centro. O artigo primeiro altera o parágrafo único do artigo primeiro do
Projeto de Lei nº 051/2019, parágrafo único. Na primeira fase do programa
de que trata o caput desse artigo serão consideradas como áreas prioritárias
para ampliação desta Lei o bairro do Desterro, na Praia Grande. Incluído
no perímetro do conjunto arquitetônico e paisagismo da cidade de São
Luís tombado pelo IPHAN e o eixo da rua Rio Branco e quadras adjacências,
entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias, protegidos pelos decretos
estaduais nº 10 mil. Aí eu coloquei o seguinte, eu adicionei e os bairros
Madre Deus, Belira, Goiabal, Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha
e Codozinho. Então aqui eu coloquei esses bairros limítrofes ao Centro
Histórico, que fazem parte, a meu entender, do Centro de São Luís. Esta é
minha Emenda, Senhor Presidente. E se eu puder encaminhar pela Oposição
que a Oposição nos acompanhe nesse pleito, que é um pleito que, mais
uma vez, repito, não vai trazer nenhum tipo de malefício, a seja lá quem
for, mas vai trazer certamente um benefício para toda aquela do Centro do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só atenção aos
colegas da base do governo que a gente encaminha pela rejeição da Emenda,
até pela área que é uma primeira etapa do Habitar no Centro. E também o
número correspondente de imóveis dentro dessa área. É interessante,

obviamente, Deputado Adriano, a gente torce para que o Projeto seja
realmente um sucesso. E na segunda etapa do Projeto o governo, com
certeza, vai estudar a ampliação do Projeto Habitar no Centro e com
relação a outros pontos discutidos tanto pelo Deputado Adriano como
pelo Deputado César, nós iremos encaminhar o Projeto. A Emenda, a
gente pede que a base do governo fique, de pé, para rejeitar a Emenda do
colega

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, peço atenção de todos, Senhoras Deputadas, vamos
colocar em votação. Em votação, a Emenda proposta pelo Deputado
Adriano. Os Deputados que forem favoráveis à Emenda permaneçam
como estão, os que foram contrários queiram ficar, de pé, emenda rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria que Vossa Excelência declarasse os votos de quem votou ao
contrário da Emenda, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou declinar os nomes, se incorrerem algum erro, por favor, peço que
o Deputados ou Deputadas, avise.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, pela
Ordem, se não seria a mesma coisa, Deputado Adriano, ele citar os
excedentes que não estão no Plenário que não se levantaram que foi o que
Vossa Excelência e o Deputado César......

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Não, gostaria que ele
declinasse os que votaram contra a emenda que beneficia o Centro de São
Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou declinar agora, Deputado Adriano, os nomes dos Deputados que
votaram contra a Emenda que Vossa Excelência apresentou e foi rejeitada
pelo Plenário. Votaram contra os Deputados Rafael Leitoa, Neto
Evangelista, Doutora Thaíza, Doutor Leonardo, Vinícius Louro, Fernando
Pessoa, Deputado Antônio Pereira, Deputado Rildo Amaral, Deputado
Zé Inácio, Deputado Duarte Júnior, Deputada Mical, Deputado Wendel
Lages, Deputado Zito Rolim, Deputado Yglésio, Deputada Daniella Tema,
Deputado Edivaldo, Deputada Detinha, Deputado Ariston, Deputada
Helena Duailibe, Deputado Rigo Teles, Deputado Ricardo Rios, Deputado
Ciro Neto, Deputada Cleide Coutinho. Eu esqueci de alguém? São esses.
Sigamos, então, em votação o Projeto de Lei 051. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Isso exemplifica a falta de transparência do Governo. O Deputado Rafael
Leitoa disse que ia explicar o problema que tivemos aqui. Eu não sou
contra esse projeto no que diz respeito ao objeto do projeto. Agora, existe
um erro formal que pode comprometer o projeto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Não existe, Deputado Adriano. Eu posso até encaminhar o
projeto, é porque eu estava conversando com o Deputado Zé Inácio quando
o Presidente chamou e não ouvi. Porque aí o projeto foi aprovado. Mas
podemos discutir o projeto ou até falar sobre o projeto em seguida da
Ordem do Dia. Mas se o Presidente permitir a gente pode encaminhar,
mas é matéria vencida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Matéria vencida. Em votação a Redação Final. Os Senhores Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 107/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 110/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus. O
Deputado está ausente, mas já é a terceira sessão, vamos apreciar.
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Requerimento n.º 110/2019 (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 133/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, tem
um Projeto de Lei n.º 097, de minha autoria, que dispõe sobre a instituição
do Mês Abril Marrom, mês estadual de combate à cegueira. Gostaria de
consultá-los sobre a possibilidade de já apreciarmos nesta Ordem do Dia.
Se não houver objeção. Nenhuma objeção?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Desculpe, Senhor
Presidente, V. Ex.ª pode repetir?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Posso. Nós aprovamos, Deputado Adriano, um Requerimento de minha
autoria, para apreciarmos em Regime de Urgência o Projeto de Lei n.º 097,
de minha autoria, que dispõe sobre a instituição do mês Abril Marrom,
Mês Estadual de Combate à Cegueira. E estou pedindo a permissão dos
Senhores para que apreciemos agora. Vou suspender a Sessão rapidamente
para que as Comissões emitam os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Presidente
da CCJC) - Senhor Presidente, o relatório foi apresentado com parecer
favorável pela aprovação do Projeto de Lei com parecer votado por
unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Neto. Em discussão o Projeto de Lei 097/2019. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à sanção. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento 072/
2019. Solicito que a Deputada Detinha venha até a Mesa para que nós
possamos apreciar os Requerimentos. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento nº 072/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê).
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Indeferido o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, pela
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois não, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Gostaria de recorrer
para o Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que inclua o recurso do Deputado Adriano na Ordem do Dia de
amanhã para o Plenário. Requerimento nº 128/2019, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Detinha?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deferido o Requerimento. Requerimento 129, de autoria do Deputado
Adriano, solicitando que após a Deliberação da Mesa seja solicitado ao
Secretário de Estado da Fazenda, Marcelus Ribeiro Alves, informações
detalhadas referentes a Lei nº 10.956/2018, tendo em vista a elevação da
alíquota de ICMS sobre produtos e serviços e o real impacto nos preços
dos itens relacionados na lei, ou seja, quanto cada consumidor pagará mais
em produtos como diesel, gasolina, bebida, entre outros. Como vota a
Deputada Cleide Coutinho?

 A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Indeferido o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Gostaria de recorrer ao
Plenário.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
Questão de Ordem. Requerimento semelhante a esse eu fiz há algumas
semanas e inclusive, se não está no gabinete do Deputado Adriano, eu
posso, pessoalmente, entregar hoje. O Requerimento com essas
informações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O recurso do Deputado Adriano vai constar na Ordem do Dia de amanhã.
Os deputados podem conversar para que o Deputado Adriano tenha acesso
a documentação. Deputado Duarte, obrigado pela informação.
Requerimento nº 130/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Como
vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Indeferido o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria, mais uma vez, de recorrer ao Plenário.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Está incluído na Ordem do Dia, de amanhã, Deputado Adriano.
Requerimento nº 131/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê).
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Detinha?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimento nº 132, de autoria do Deputado Duarte Júnior
(lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a Deputada Detinha?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Inclusão na Ordem do Dia, da Sessão Ordinária, de terça-feira,
29 de março: Projeto de Lei nº 049, de autoria da Deputada Ana do Gás.
Requerimento nº 134, de autoria do Deputado César Pires. Requerimento
nº 135, de autoria do Deputado Hélio Soares. Requerimento nº 136, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal. Requerimento nº 137. de
autoria do Deputado Hélio Soares. A pedido do Deputado César Pires,
registro as presenças do Vereador Alex, Presidente da Câmara Municipal
de Araioses, também do Vereador Wellington do João Dico, Presidente da
Câmara de Água Doce. A pedido do Deputado Ciro Neto, registro a
presença do Vereador e Presidente da Câmara de Presidente Dutra, Ronaldo
Melo. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Rafael Leitoa, por dez minutos com apartes. Registro
a presença da Prefeita Daluz, de Governador Eugênio Barros. Seja bem-
vinda, Prefeita. A pedido do Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, povo do Maranhão, minha querida Prefeita de Governador
Eugênio Barros que acompanha esta sessão, Prefeita Daluz. Senhoras e
Senhores Deputados, Deputado Neto Evangelista, Deputado Adriano
Sarney, Deputado César Pires, como assim prometido viemos aqui explicar
as dúvidas mencionadas pelo Deputado César Pires e pelo Deputado
Adriano, no que diz respeito a votação do Projeto Habitar no Centro.
Primeiro, inicialmente, colocar a rejeição da emenda do Deputado Adriano,
que inclusive ficou claro que as áreas que o Deputado Adriano propôs não
faz parte da área do tombamento histórico, estadual e nem federal, faz
parte de uma área de preservação cultural, mas ainda não está na área de
tombamento. E, obviamente, o projeto coloca que poderá, que essa etapa
será apenas a primeira etapa. Obviamente que se no decorrer desse período
lá acontecer tombamento de prédios históricos, com certeza o projeto, que
a gente torce para que seja um sucesso, chegue nessas áreas citadas pelo
Deputado. Mas Senhoras e Senhores, eu queria também colocar a questão
formal que o Deputado César colocou. O Projeto de Lei, agora aprovado,
veio a esta Casa por meio da Mensagem 005, que diz o seguinte, e aí não
vou ler toda a Mensagem, Deputado César, eu quero que V. Ex.ª

compreenda. Mas no 5º parágrafo da Mensagem diz o seguinte: o Programa
Habitar no Centro contará com duas linhas de atuação: a de apoio ao
morador e a de apoio ao investidor. Às quais consistem genericamente na
concessão de direito real de uso e na concessão de uso especial para fins
de moradia de unidades habitacionais, na concessão de créditos presumidos
do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual, intermunicipal de
comunicação ICMS e... Deputado César Pires, e na remissão de débitos
no valor da reforma do imóvel. Veja bem o que diz a Mensagem
Governamental. E lá na lei o que ele coloca no seu artigo 6º: na linha de
atuação de apoio ao investidor que detém a posse regular do imóvel
localizado nas áreas de atuação de programa, o estado do Maranhão
disponibilizará os seguintes benefícios. Benefício 1 - concessão de crédito
presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços e transportes interestadual,
intermunicipal e de comunicação ICMS, nos termos da Lei Estadual n.º
9.437, de 15 de agosto de 2011, no valor da reforma do imóvel. Veja só, ele
remete o benefício fiscal à Lei n.º 9.437, que dispõe sobre a concessão de
incentivo fiscal para contribuinte de ICMS que financiar projeto cultural.
E o segundo benefício? Remissão de débitos de origem administrativo/ou
judicial do particular para com o Estado no valor da reforma do imóvel. O
Deputado César coloca que 6% é pouco diante da reforma, mas o que a lei
coloca, Deputado, é na forma de benefício de isenção fiscal, que é
regulamentada pela Lei n.º 9.437, que coloca: Fica instituído o incentivo
fiscal para o contribuinte do imposto sobre as operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de ICMS com
estabelecimentos credenciados pela SEFAZ que apoiar financeiramente
projeto cultural aprovado pela .....

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Um aparte,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - ...Só para concluir.
Aí, no seu artigo 2ª, diz que o incentivo que trata o artigo 1ª será concedido
na modalidade crédito presumido do imposto para abater o valor do ICMS
devido pelas saídas. E no seu parágrafo 2ª, deixa bem claro, explícito e
literal: O crédito presumido que trata o parágrafo 1ª deste artigo poderá
ser de até 6%, se o contribuinte financiar projetos que envolvam construção,
reforma, recuperação, preservação, ou outras melhorias de móveis situados
nesse estado e destinados a uso cultural ou tombados pelo patrimônio
histórico cultural. Ou seja, duas linhas: uma, benefício fiscal; a outra,
perdão de dívida. Bem claro, uma quer concessão de benefício fiscal.
Óbvio que tem que ter uma veiculação. A lei já aprovada por essa Casa
sancionada e vigente do estado de incentivo à cultura, 6% de benefício
fiscal no valor a reforma do imóvel. E esse valor de 6% pode ser muito
maior do que a reforma do imóvel. Ninguém sabe quem vai ser o contribuinte,
se for o maior contribuinte do Estado? Ele tem que ter um limite de 6% ou
o valor da reforma do imóvel. E a lei está clara; não há dúvidas. Então,
Deputado César, por isso que eu fiz questão de subir a esta tribuna. E a lei
foi aprovada porque nós não tínhamos dúvida quanto a isso. E realmente
tinha que fazer uma referência, porque aqui é no caso do investidor. Então
ele pode fazer uso por dois meios: ou perdão de dívida, ou pelo benefício
fiscal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Era esta explicação que eu
queria colocar: ela limita a 6%, mas isso depende do contribuinte. Se for o
valor, não. Porque também 6% pode ser, inclusive, bem maior do que o
valor da reforma. V. Exa. tem o aparte.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Agora o que o
Governo tem feito muito são pracinhas aí com dinheiro de incentivo, de
cento e cinquenta a trezentos mil reais. Mas uma reforma daquela como o
Deputado Adriano falou é muito superior. Ademais, o sujeito que tem
débito com o Estado e vai querer fazer investimento, se ele está quebrado,
como é que ele vai fazer investimento em reforma de prédio que não vai
gerar nada, que é um custo extremamente grandioso? Imagine bem uma
reforma ali. Nem o IPHAN consegue fazer, ainda mais com 6%. Quais são
as grandes organizações empresariais que têm condição de fazer isso com
6%? É muito pouco. Como é que o sujeito que tem débito vai negociar com
o Estado? Se ele não está tendo para pagar, vai ter para reformar? Quer
dizer um negócio meio esdrúxulo. Deputado, a leitura que V. Exa. faz é uma
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leitura que a Casa já votou. E agora não tem mais jeito. Vai permanecer
desse jeito. Vai ser reparado depois. Quem que é investidor que vai investir
ali? Não é investidor. Mas o investidor que tem débito no Estado para
descontar descontaria de outra forma. Se ele não está tendo para pagar, vai
ter para investir? Está aí V.Exa. dizendo, depois quando V.Exa. cita a Lei
9.437, ele cita a Lei, mas não revoga a Lei. Portanto, deve estar amparado
no que a Lei está dizendo aí, do qual eu li, que eu estou sem o artigo na mão,
sem a Lei aqui na mão. É 6%, não tem para fugir, Deputado, não dá. É isso
que nós estávamos querendo fazer. E a Emenda do Deputado Adriano, é
simples, ela queria ampliar o raio de ação. Ninguém é contra o Projeto em
si, na parte filosófica do Projeto, no objeto do Projeto. O que nós estamos
discutindo é a heterogeneidade da construção do Projeto. E esta Casa está
deixando passar e não está se reeducando para determinadas coisas. É isso
que nós estamos querendo chamar a atenção. Que ele cita em 6% e V.Exa.
vem falar de investidor, do cara de débito. Me mostra as grandes obras
dessa dispensa de ICMS que tem no Maranhão, me mostra. Cite para mim
uma.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Aí o Senhor
querendo discutir a temática e a convicção política. E isso não vou realmente
não vou lhe convencer.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Mas não tem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu estou
colocando o que a Lei literal coloca, porque explica. Porque do
posicionamento político, eu não convencer V.Exa., o balcão está ao contrário
agora, é difícil.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Daqui a pouco está
na Folha de São Paulo, que o Maranhão está fazendo o Habitar. Vai gastar
mais 547 mil para divulgar o que não existe. E isso que a gente está
querendo corrigir. Eu entendo V.Exa., está no seu papel, é nobre o seu
papel, eu já tive a oportunidade, mas quando eu não tinha jeito eu chamava
o Bacelar que ele dizia assim: erro de digitação. Mas ele partia para cima.
Eu não tenho essa coragem, que V.Exa. tem e está querendo apresentar uma
coisa que não tem jeito. Se V.Exa. mostrar, olha bem, quem é o quebrado
que está duro e quem vai pagar o investimento, Deputado Neto Evangelista,
para poder renegociar a dívida? Se ele não teve para pagar a vida toda, vai
ter agora? Qual é o investidor que vai para ali? Para beneficiar isso? Em
relação a isso? Onde que 6% dá para fazer alguma coisa? Já disse, são
poucas as organizações empresariais, dava para poder fazer quantidade de
casa na Cidade Operária, Deputada Cleide, um casarão daquele dali, todo
carcomido, dava para poder fazer muito mais. Isso aí é propaganda política
e mais nada.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Da questão
política, eu, realmente, não vou convencer V. Ex.ª. Alguém pediu, Deputado
Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) – Olha
só, parabenizo a Casa pela aprovação do Projeto Habitar no Centro. O
Projeto Habitar no Centro, de fato, ele venha a dialogar com outros
programas sociais, como V. Ex.ª bem destacou. O Programa Adote um
Casarão, em outra legislatura também aprovado por esta Casa, mas eu
acredito que deva estar havendo até um erro de interpretação ou quem sabe
até mesmo uma interpretação com olhos de... Como eu poderia destacar
aqui... A esta Casa... Com olhos negativos, mas não com os olhos que nós
precisamos analisar o investimento quando é realizado no Centro da Cidade,
no nosso Centro Histórico. Por exemplo, como destaca aqui, que quem
deve imposto, de fato, não vai ter condições de investir numa obra, é
exatamente essa alternativa que o Programa Habitar no Centro traz por
meio desse projeto que agora segue para a sanção. A partir do momento em
que o cidadão ele tem uma dívida com o Estado, deve imposto, pode ser
que ele não queira pagar o imposto, mas queira investir em outras situações,
até mesmo no seu próprio negócio, para que ele possa gerar renda. E com
essa renda, ele possa, quem sabe, pagar o seu imposto, futuramente. O que
essa legislação traz, é uma alternativa para aquele que deve imposto ao
Estado, ele possa com base nessa dívida, ter o perdão dessa dívida, a partir

do momento em que ele investir num imóvel, respeitando, inclusive os
princípios constitucionais com a preservação do Patrimônio Histórico.
Então, nada mais é do que uma troca, ao invés de se pagar diretamente
imposto para que esse imposto possa ser revestido em outras políticas
públicas, como educação, cultura, etc., nada mais é do que trocar, ao invés
do pagamento direto de imposto, mas o momento em que o cidadão vai
investir nesse negócio, perdoa-se parte desse imposto, aqui estabelece o
limite de 6%. Eu acredito, com base no estudo que fiz, que esse limite se dá
em razão da própria norma do CONFAZ, não pode o Estado de forma
irresponsável perdoar um imposto, perdoar determinadas dívidas sem um
limite, é preciso respeitar as ordens, as diretrizes estabelecidas pelo
CONFAZ. E na verdade, repito, o que está havendo é uma interpretação
equivocada. Pergunte nas ruas o que preferem, coloquem as alternativas:
preferem pagar um imposto ou preferem investir no seu negócio? Eu
tenho certeza que, de forma quase unânime, vão preferir investir no seu
negócio e de melhor forma, por meio desse programa, investir no seu
negócio abrindo mão de parte do seu imposto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, se V. Ex.ª, me permitir acrescentar mais cinco minutos do
Tempo dos Blocos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Mais cinco minutos para o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Gostaria de
conceder aparte ao Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
Deputado Rafael, primeiro, quero parabenizar a lucidez de V. Exa., de
explicar esse Projeto de Lei e tentaram causar uma confusão quanto ao
mérito do projeto, ao que o projeto iria estabelecer de fato como se a
Assembleia, como se o Governo do Estado tivesse vendido uma coisa e
agora estivesse aprovando outra na Assembleia. Absolutamente. E V. Ex.ª
esclarece muito bem as duas alternativas que existem para o empresário ou
para o particular que queira reformar um prédio do Centro de São Luís. V.
Ex.ª já colocou ou a remissão de débitos com o Estado. E aí o Deputado
César foi até feliz na colocação dele, mas se você fizer, e é importante a
gente inclusive levar esta mensagem ao Secretário de Fazenda do Estado
para que ele possa apresentar para a Assembleia, existem várias empresas
hoje no Maranhão, como é no Brasil inteiro, que devem ao Poder Público,
funcionam normalmente, mas em algum momento não reconhecem aquele
débito e estão em uma discussão judicial. Isso existe e não é pouco, é
muito. E o que o Estado está propondo é assim: ‘olha, se você tiver
devendo o Estado, você não reconheceu em algum momento ou você está
discutindo isso judicialmente, o Estado lhe dar uma oportunidade de encerrar
esse débito se você reformar uma casa no Centro Histórico para o Programa
Habitar no Centro’. E o outro, V. Ex.ª já também colocou outra alternativa
aqui, que diz respeito aos 6%. Então existem duas alternativas muito
claras, isso é um programa que cada empresário, cada pessoa vai aderir se
assim entender que é um bom programa. Aqui não existe nenhum projeto
de lei sendo apresentado, agora já foi votado, vai para sanção governamental,
exigindo que o empresário faça uma... não! É discricionário daquele
empresário que quer fazer. E quero colocar também, Deputado Rafael,
porque votei contra a Emenda apresentada pelo Deputado Adriano Sarney,
porque o Deputado Adriano, é louvável a apresentação para tentar estender
o programa, isso nos leva a crer que os Deputados de Oposição acham o
programa um programa relevante, importante para o Estado, porque queriam
inclusive expandir a área de atuação do Programa Habitar no Centro, mas
o meu voto foi contra justamente porque o programa precisa ter um início.
E qual foi esse início que o Governo do Estado adotou e que aprovamos
aqui na Assembleia Legislativa? Áreas de tombamentos estadual, porque
facilita a tramitação para que possa ser permitido fazer essas reformas. O
Estado não apresenta, neste primeiro momento, nenhuma área de
tombamento federal nem uma outra área que não esteja abrangida por
nenhum tombamento nem federal, nem estadual. Então é importante que
eu esclareça esse meu posicionamento com relação ao voto contrário. A
emenda do Deputado Adriano é louvável, mas o programa precisa ter um
start. O programa precisa ter um início. E o início sem dúvida nenhuma é
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tirando toda e qualquer burocracia que possa aumentar nesse programa,
fazendo com que ele demore a começar. Portanto, eu louvo a V. Exa. por
trazer este tema de forma mais explicita à tribuna da Assembleia e esclarecer
à sociedade maranhense do que de fato se trata o Programa Habitar no
Centro.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu só quero reafirmar
aqui que quando o sujeito está quebrado, sem dinheiro, ajuizado, se ele não
tem para poder pagar, ele não vai ter para reformar. Porque no final de
semana ou quinzenalmente tem que pagar o empreiteiro, tem que pagar os
trabalhadores. Eu não entendo essa lógica. Vai abrir mão, vai renunciar. O
Estado não pode renunciar débito.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Agora o que acontece
disso em relação a essa situação? O sujeito está quebrado. O Estado não
pode perdoar. Nesse caso vai ter que renunciar. Por que isso? Vai perdoar
uma dívida aprovada por lei. Sim, eu vou dizer para você. Vou mostrar uma
coisa para você. V. Exa. fala assim: Não, o Estado vai chamar o sujeito que
está em débito. Entra numa querela. Vamos ver como se pode fazer isso.
Mas o que eu quero mostrar, Deputado, é que se ele não tem dinheiro para
poder pagar, ele vai ter dinheiro para construir?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, aí
quem vai poder dizer isso é o empresário que detém a posse regular do
imóvel...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Está encerrada a
minha parte. Eu sei da limitação do que é ser oposição.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E que, de repente,
o débito dele ele vai transformar num investimento e, como bem falou o
Deputado Duarte, gerar um dividendo para que ele possa, inclusive, se
recuperar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Nós vamos apostar
mais tarde o que eu estou dizendo para V. Exa. que não tem isso. Agora essa
questão de ver a sua defesa, de tudo acho louvável, bonito. Isso é decente,
tudo. O Deputado Neto também. Tem problema. Agora o que eu quero
mostrar é que é inviável. Tudo bem. Vamos para frente. Se fazer reforma
de banheiro da casa da gente é um custo alto...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Do ponto de
vista do corpo técnico do projeto, eu tenho certeza que V. Exa. já está
convencido. No cunho político, com muito respeito, eu convido até quando
V. Exa. passar para cá, aí fica mais fácil lhe convencer. Deputado Adriano,
V. Exa. ainda pede aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Com a autorização do
Presidente. Vosso tempo se esgotou, mas se o Presidente me conceder
aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Está autorizado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (aparte) – Obrigado,
Presidente. Deputado, primeiro lugar, em relação à minha Emenda. Emenda
que ofereci aqui, que eu debati e coloquei para votação. Essa Emendas vem
a ampliar o aspecto do programa. Qualquer programa que diz respeito ao
Centro Histórico de São Luís é um programa bem-vindo. E o meu problema
aqui sempre foi debatê-lo, debater o programa. Tanto é que essa questão
que surgiu aqui do ICMS foi colocada uma semana atrás. E ela está sendo
debatida hoje após aprovação do projeto de lei. E ela não convenceu. Ela
não convence pelo seguinte: ficou claro que apenas 6% do ICMS de uma
empresa pode ir para a reforma de um casarão que custa um milhão, dois
milhões, três milhões de reais. É um programa que é exclusivo aos poucos
grandes empresários do Estado do Maranhão, poucos grandes empresários
do Estado do Maranhão, poucos grandes empresários. Talvez uma dezena

de empresários vão ser aqueles que vão conseguir. Por isso que eu também
levantei aqui a questão se é um programa que vai vender o Centro Histórico
de São Luís para alguns empresários. Será que o Mateus já comprou
metade do Centro Histórico de São Luís. Porque se ele tem o dinheiro. Se
ele tem a possibilidade de reverter esse crédito em investimento em casarões.
Será que nós estamos vendendo nosso patrimônio às grandes empresas?
Será que o governador comunista Flávio Dino vai vender o patrimônio do
Maranhão para as grandes empresas? Mas pode ser que não. Então, a
minha Emenda ela veio, já que é tão simples assim, Deputado. Já que o
projeto não envolve despesas do governo. Por que não ampliá-lo? Por que
não ampliá-lo para aquelas áreas? Porque nas áreas que eu coloquei existem
casarões históricos. Então, quer dizer, que nós vamos abrir oportunidade
do Mateus ou dos grandes grupos comprar esse Centro Histórico, em
detrimento desses outros bairros? Ou será que nesses outros bairros os
empresários que ali estão, não sei se eles têm a condição de pagar 6% de
ICMS e reformar esses casarões, mas, de repente, alguns deles que estão
ali, que tem comércio ali pode saí daquela região e ir para o centro e ir para
a área beneficiada? Então, o meu medo não é, como o Deputado Neto
Evangelista falou aqui há pouco, foi V.Exa., está aprovando ou não. Não é
isso, é porque você está beneficiando uma população e pode estar fazendo
isso em detrimento de outra população. Porque se você está hoje em um
bairro e um bairro vizinho tiver algum benefício pode ser que alguns
empresários e comerciantes vão sair desse bairro e ir para este outro bairro.
O que hoje, depois dessa discussão, já acho pouco provável. Porque
nenhum comerciante de médio porte vai investir 6%, a não ser que ele
tenha um giro muito grande no próprio comércio, para reformar um outro
casarão. Então, isso é um debate, um debate tão complexo, é um debate tão
sério que envolve uma série de questões. E para finalizar, Vossa Excelência
já está sendo muito gentil em me deixar esse aparte, mas como o debate era
para ser mais longo. Era esse o nosso desejo. Eu finalizo fazendo a Vossa
Excelência uma pergunta: Quantos casarões foram adotados por esse Adote
um Casarão? Porque, até hoje, eu não vi um casarão adotado por esse
Adote Casarão. Então, será que isso daqui é apenas um Projeto para o
Governador colocar na Folha de São Paulo e dizer que está salvando o
Centro Histórico. Então, queríamos apenas debater isso, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu fico
imaginando, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Rafael, se me permite, só um último aparte, bem breve. Só para deixar claro
porque aqui tem pessoas acompanhando nas redes sociais, na televisão, só
por uma questão de esclarecer. Se todos aqui que estão assistindo,
acompanhando, pudessem ir no artigo 2º, do Projeto de Lei que nós acabamos
de aprovar, no seu Inciso 3, ele destaca claramente que o Projeto Habitar
no Centro vai dialogar com outros Projetos. Até mesmo com o Projeto
Adote um Casarão. Exatamente, para que, em conjunto com o Adote um
Casarão, nós possamos fomentar ainda mais a cultura de investimento no
nosso Centro Histórico que há muitos anos ficou abandonado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Era um dos
pontos que eu ia colocar. O interessante é que esses casarões têm 200, 300,
400 anos. Chega um governador preocupado na política de revitalização, é
bombardeado, principalmente por Deputados que estiveram à frente, há
bastante tempo, do Estado e nada fizeram para a revitalização. Esses
projetos, Deputado Adriano, em comum com outros projetos que esta
Casa já aprovou, é para justamente tentar revitalizar o nosso Centro
Histórico. E fico muito triste, principalmente com o pronunciamento de V.
Ex.ª e do próprio Deputado César que atacam gratuitamente um grupo
econômico aqui do Maranhão, porque mudou a relação. O grupo político
de V. Exas., quando estava no poder, não via esses ataques ao Grupo
Mateus, agora que o grupo político dos Deputados não está mais no
poder, é um ataque desenfreado ao Grupo Mateus, que só gera emprego
no Estado. O Grupo Mateus nunca nem se beneficiou da lei que aprovamos
aqui na legislatura passada e ficam esses ataques gratuitos que não consigo
compreender. Um grupo econômico que salva a economia do Maranhão,
que ajuda a economia do Maranhão, que digo aqui que no meu município
se instalou gerando mais de 400 empregos na nossa cidade, gerando renda,
mudou a vida econômica do município. Eu não consigo entender o ataque
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gratuito do grupo político de V. Ex.ª ao Grupo Mateus. Acho injusto,
desnecessário, acho que temos que potencializar todos os empresários do
Maranhão. Acho que acusações levianas dessa só traz prejuízo ao Estado.
Vossa Excelência tem uma responsabilidade como parlamentar, como
deputado e acho que foram desnecessárias essas acusações, inclusive
levianas. O projeto Habitar no Centro é mais um projeto do Governo
Flávio Dino que se preocupa com a história do Maranhão e com a
revitalização. Esta Casa está de parabéns por aprovar esse projeto. Nós
viemos aqui para trazer mais informações, além dos deputados que
aprovaram, mas para o povo do Maranhão e é nossa função e obrigação
sermos transparentes naquilo que debatemos e votamos aqui nesta Casa.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores e Senhoras aqui presentes, Deputados
e Deputadas, dou início a esta fala cumprimentando e agradecendo aqui a
presença, neste Plenário, das minhas queridas alunas, excelentes alunas:
Paula Farias, Manuela Cirqueira e Joice Andrade. Muito obrigado pela
presença de vocês aqui neste dia, espero que tenham gostado da
movimentação aqui na Assembleia. Meus amigos, venho à tribuna na
segunda vez no dia de hoje para falar de um programa, Presidente, programa
‘Deputado em sua Casa’. Programa esse que dei início durante este final de
semana, que tem como objetivo visitar as residências, as casas dos eleitores,
dos cidadãos maranhenses, independentemente da localização a qual eles
estejam, se é em São Luís, se é no Litoral Ocidental, se é em Cururupu, se
é na Baixada. Todo eleitor, todo cidadão que fizer um convite por meio das
suas redes sociais, durante todo o mandato farei uma agenda aos finais de
semana, durante a semana para poder ir até a casa do cidadão, da cidadã
para poder dialogar. Acompanhar de perto foi uma das marcas da minha
gestão como Presidente do PROCON-MA e do Viva Cidadão e uma das
vantagens em acompanhar de perto é poder viver a realidade das pessoas.
Quando nós vivemos, quando nós conhecemos a realidade das pessoas,
nós passamos a tomar decisões melhores e decisões mais justas. Eu pude
visitar o bairro de Fátima. E no bairro de Fátima, atendendo o convite,
Deputado Yglésio, que chegou pelas redes sociais da Silvana, que é uma
líder comunitária, que pude perceber que naquela comunidade havia alguns
problemas, como por exemplo, problemas no transporte público. O que
demonstra a importância de fazermos aqui nesta Casa uma audiência
pública, convocando todas as autoridades, o Secretário da SMTT, da
MOB, o próprio DETRAN e outras Secretarias afins na região
metropolitana de São Luís para poder discutir esse problema. Outras
reclamações foram trazidas também pelo Alberto Queiroz, do Coroado. O
Alberto reclamava de inúmeros problemas de infraestruturas no seu bairro,
problemas na sua rua que duram anos, que duram décadas. E uma das
coisas que nós podemos trazer desse projeto como vantagem é que todo e
qualquer cidadão que quando me procurar e a sua casa eu visitar, todo e
qualquer cidadão, receberá uma resposta. É importante destacar, senhoras
e senhores, que todo o cidadão é carente de atenção. É preciso de uma
resposta. Às vezes nós vamos dar respostas não positivas, porque,
infelizmente, nós não temos o dom da divindade, mas é justo e necessário
que as pessoas tenham uma resposta. É preferível magoar com uma verdade,
mas jamais iludir com uma mentira. E esse projeto “Deputado em sua
Casa” vai propiciar isso, um mandato verdadeiramente participativo. Um
mandato das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. Por isso a todos e
todas que têm um desejo de me convidar para visitar a sua casa, a sua
residência basta chamar nas redes sociais que nós vamos organizar uma
visita e buscar, lutar e garantir por seus direitos. Muito obrigado.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Othelino Neto,  Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Carlinhos Florêncio, Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Mical Damasceno, Pará Figueiredo Rigo Teles, Rildo Amaral,
Wellington do Curso, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. 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 e
concedeu a palavra aos Deputados Antônio Pereira, Professor Marco
Aurélio, Adelmo Soares, Rafael Leitoa e Doutor Yglésio. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que
as inscrições dos Deputados Duarte Júnior e Vinícius Louro ficaram
transferidas para a próxima Sessão. Em seguida, foi feita a verificação de
“quórum” a pedido do Deputado Adriano. Constatada a existência de
número regimental para apreciação da Ordem do Dia, o Presidente anunciou
o Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o
Programa “Habitar no Centro” e suspendeu a Sessão para que as
competentes Comissões emitissem os respectivos pareceres. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Neto Evangelista informou
que foi concedido vista ao Deputado Adriano, sendo o mesmo retirado da
Ordem do Dia. Na sequência, o Presidente anunciou em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei n° 047/2019 de autoria do
Deputado Pastor Cavalcante, que declara a Escola Bíblica Dominical como
Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da
CCJC, o referido Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Na sequência, foram aprovados os Requerimentos nºs:
117/2019, do Deputado Wendell Lages, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2019, de sua autoria; 120/
2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagem de congratulações e aplausos a Irmã Remédios Bogéa, Diretora
do Instituto Farina, pela abertura dos trabalhos “Rumo ao Jubileu de
Ouro”, comemorado no dia 16 de março; 125/2019, do Deputado Ciro
Neto, subscrito pelo Deputado Neto Evangelista, solicitando que seja
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão, o Projeto de Resolução nº
019/19, de sua autoria; 126/2019, do Deputado Ciro Neto, solicitando que
seja convocada uma Sessão Solene, no dia 25 de março, para a entrega aos
familiares dos ex-Deputados Jean Carvalho, Valdir Jorge e João Silva, da
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, concedida “In
Memorian” e 127/2019, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando regime de
urgência, para o Projeto de Lei Complementar nº 005/2018, de autoria do
Poder Judiciário. Os Requerimentos nºs: 107 e 110/2019, de autoria, dos
respectivos Deputados Wellington do Curso e Felipe dos Pneus, foram
transferidos para a próxima Sessão devido à ausência dos autores. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 121/2019,
do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que sejam desarquivados os Projetos
de Lei nºs 252 e 254/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 123/
2019, do Deputado Doutor Leonardo Sá, encaminhando mensagem de
pesar aos familiares do Professor da UEMA, Senhor Algenir dos Santos
Ferreira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de março do ano em
curso, na Cidade de Pinheiro; 124/2019, do Deputado Carlinhos Florêncio,
subscrito pelo Deputado Edivaldo Holanda, encaminhando mensagem de
pesar aos familiares do Senhor José Vieira Lins (Zé Vieira), pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 19 de março do corrente ano. De acordo com
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as Lideranças, foram apreciados na presente Ordem do Dia, o Projeto de
Lei Complementar nº 005/2018 e os Projetos de Resolução Legislativa nºs
004 e 019/2019. A sessão foi suspensa para que as competentes Comissões
Técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC informou que os citados Projetos foram aprovados.
Desta forma o Presidente submeteu à deliberação do Plenário, em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº
005/19, do Poder Judiciário, que altera a redação da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), o qual foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Também em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução
Legislativas nºs: 004/19, do Deputado Wendell Lages que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman à Cantora Alcione Nazareth e
019/19, do Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman “In Memorian” aos ex-Deputados Jean
Carvalho, Valdir Jorge e João Silva. Na forma regimental foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 128/
2019, do Deputado Zé Inácio Lula; 129 e 130/2019, do Deputado Adriano;
131 e 132/2019 do Deputado Duarte Júnior e 133/2019, do Deputado
Othelino Neto. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se os Deputados
Duarte Júnior falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Vinícius Louro pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado Adriano
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 25 de março de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando

Pessoa.

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, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ciro
Neto, Detinha, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Othelino Neto, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Wellington do Curso e Zé Gentil. A 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: Projeto de Lei nº 127/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
que dispõe sobre o funcionamento dos postos de venda de passagens dos
sistemas de transportes coletivos do Maranhão durante fins de semana;
Requerimentos nºs: 115/19, do Deputado Duarte Júnior, solicitando que
seja realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias, para tratar sobre os preços
praticados pelos postos de combustíveis; 116/19, também do Deputado
Duarte Júnior, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCS, solicitando informações sobre as barragens do Rio Pericumã, em
Pinheiro e do Rio Flores, em Joselândia; 117/19, do Deputado Wendell
Lages, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa n° 004D 2019, que concede a Medalha do Mérito

Legislativo “Manuel Beckman” à cantora Alcione Nazareth; 118/19, do
Deputado Pastor Cavalcante, no mesmo sentido, para o Projeto de Lei nº
047/2019, de sua autoria e 119/19, do Deputado Duarte Júnior, solicitando
que seja autorizada a visita de inspeção na Faculdade Kroton/Pitágoras,
nas duas unidades localizadas em São Luís, a ser promovida pela Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, acompanhada de
representantes do Ministério Público, do Instituto de Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor, da Defensoria Pública do Estado, da Delegacia
do Consumidor e da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, com
o objetivo de verificar as condições de funcionamento das instituições;
Indicações nºs: 369 a 372/19, todas do Deputado Pará Figueiredo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando motos policiais para as Cidade de Balsas, Feira Nova, São João
Batista e Tasso Fragoso; 373/19, também do Deputado Pará Figueiredo,
também ao Governador do Estado do Maranhão, bem como, ao Secretário
de Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando 02 (dois)
ônibus escolares para a Cidade de São João; 374/19, do referido Deputado,
também ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como
ao senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pública,
solicitando 02 (duas) viaturas policiais para a Cidade de Pindaré; 375/19,
do Deputado Pará Figueiredo, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a implantação de dois sistemas de
abastecimento de água no Município de São Raimundo das Mangabeiras,
para atender as comunidades da zona rural de Botequim e Barracão; 376/
19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado e ao Prefeito
do Município de São José de Ribamar,  Senhor Eudes Sampaio,  solicitando
01 (um) suporte e 01 (uma) caixa d’água de 30.000 (trinta mil) litros para
melhorar o abastecimento de água que é fornecido para as centenas de
famílias da região; 377/19, do mesmo autor, ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando
a inclusão no “Programa Mais Asfalto” das Avenidas Antônio Balé, Maura
Jorge e Raimundo da Silva Barros, localizadas no Município de Lago da
Pedra; 378/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao  Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Municipal de Transporte Coletivo, Trânsito e
Defesa Social do Município de São José de Ribamar, o Coronel Gonçalo
Alves de Sousa,  solicitando que, por meio da Agência Estadual de
Transporte e Mobilidade – MOB, apreciem a possibilidade de englobar os
trechos da Rua Itaúna à Avenida Norte, no Bairro Araçagi, 379/19, do
Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, solicitando a reforma de estradas vicinais que
ligam os Povoados “Murici” à “Baixão” na zona rural do Município de
Magalhães de Almeida; 380/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito
Municipal de São José de Ribamar, Senhor Eudes Sampaio e ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor
Isaú Alves Angelim Filho, solicitando a recuperação e pavimentação das
Avenidas 1,2,3 e Projetada, bem como da Rua Itaúna 16, localizadas no
Bairro Araçagi; 381/19, do referido Deputado, ao Prefeito Municipal de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário Municipal de Saúde,
Senhor Lula Filho, solicitando reforma integral do Posto de Saúde do Anil,
pois encontra-se em situação precária; 382/19, do mesmo autor, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Educação, Senhor
Felipe Costa Camarão, solicitando, 01 (um) ônibus escolar para o Município
de Senador Alexandre Costa e 01 (um) ônibus escolar para o Município de
São João dos Patos; 383/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 01
(um) aparelho de ultrassonografia e 01 (um) aparelho de eletrocardiograma
para o Hospital Municipal Lucas Veras, localizado no Município de Tutóia
e 384/19, da Deputada Mical Damasceno, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Lula, solicitando a construção de um Posto de Saúde no Residencial Itamar
Guará, na Cidade de Imperatriz. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente deferiu as Indicações acima citadas e encaminhou a publicação
o Expediente lido pela Primeira Secretária e concedeu a palavra ao Deputado
Fernando Pessoa que relatou sua visita a Cidade de Pedreiras para tratar da
situação da Barragem do Rio Flores. O Deputado Vinícius Louro, por sua
vez, relatou sua participação em reunião ocorrida na Câmara Municipal de
Pedreiras, também para discutir os riscos representados pela Barragem do
Rio Flores. Na Tribuna, o Deputado Neto Evangelista destacou a conclusão
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da obra Ponte de Areias, no município de Santa Rita, que deverá ser
entregue ainda este ano. Por fim, ouviu-se o Deputado César Pires
destacando a Frente Parlamentar em Defesa dos Hipertensos e Diabéticos
do Maranhão, criada por ele, para discutir ações preventivas e a melhoria
da assistência médica a essas pessoas. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando o Projeto de Lei nº 074/2019, de autoria da Deputada Ana do
Gás, que foi retirado da referida Ordem do Dia, atendendo ao pedido de
vista ao Deputado Doutor Yglésio. Em seguida, foram submetidos a
deliberação do Plenário e aprovados os Requerimentos nº 041/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 247/2018, de sua autoria; 103/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, subscrito pela Deputada Cleide Coutinho e pelo Deputado
Vinícius Louro, para que seja enviado votos de aplausos e mensagem de
congratulação ao V 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 do
menor Daniel da Rocha Santos. Os Requerimentos nºs: 107/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, 110/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, foram transferidos devido à ausência dos autores. Sujeitos
a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 112/2019,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DENIT, solicitando informações acerca
da  atual situação em que se  encontra a BR – 226, bem como a relação
contratual com a empresa Hytec Construções Terraplanagem e Incorporação
e ainda informações sobre a qualidade, andamento, prazo para reinicio e
conclusão do serviço; percentual concluído, montante já investido e o que
resta para então concluir o contrato; 114/19, de autoria do Deputado
Fábio Macedo, solicitando a concessão de 30 dias de licença para tratamento
de saúde, no período de 12 de março a 12 de abril de 2019, conforme
atestado médico. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 247/18, de autoria do Deputado
Zé Inácio Lula; os Requerimentos nºs: 116 e 119 /2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; 117/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages;
118/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno e 120/2019, de autoria
do Deputado Pastor Cavalcante. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o
Deputado Vinícius Louro que, falando pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático, convocou seus pares a participarem de uma audiência junto
aos representantes da MOB. Pelo Bloco Parlamentar PR/PMN, o
Deputado Wendell Lages, registrou que na semana passada esteve reunido
com a Superintendente do Aeroporto de São Luís, a Senhora Taise Brandão,
solicitando algumas melhorias. No Expediente Final ouviu-se os Deputados
Vinícius Louro e Duarte Júnior. O Deputado Vinícius Louro teceu duras
críticas as condições precárias em que se encontra a BR-135. O Deputado
Duarte Júnior relatou sua participação em uma reunião com a Deputada
Doutora Helena Duailibe e com os Deputados Adriano, Edivaldo Holanda,
Deputado Wendell Lages e Zé Inácio Lula, ocasião em que foi deliberado
que, no dia 26, às 08h30, esse grupo de parlamentares ouvirão o Presidente
do Sindicato de Postos de Combustíveis, Doutor Leopoldo. 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, 19 de março de 2019. Presidente,
em exercício Deputado Glalbert Cutrim. Primeira Secretária Deputada
Andreia Martins Rezende. Segundo Secretário, em exercício Deputado
Fernando Pessoa.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 098/2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  o

Projeto de Lei Ordinária nº 051/2019, de autoria do Poder Executivo, que
Institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária, a

fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

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

Ordinária  nº 051/2019) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 051/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 25 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa
Deputado  Wendell Lages
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Antônio Pereira
Deputado  César Pires

PROJETO DE LEI Nº 051/2019

Institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”.

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual “Habitar no Centro”
que tem por objetivo geral articular as políticas de revitalização de sítios
históricos com a finalidade de promover o uso habitacional de imóveis
localizados em áreas de interesse de preservação do patrimônio cultural
edificado.

Parágrafo único. Na primeira fase do Programa de que trata o
caput deste artigo, serão consideradas como áreas prioritárias para aplicação
desta Lei, o bairro do Desterro, na Praia Grande, incluído no perímetro do
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís, tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em
1974 e o eixo da Rua Rio Branco e quadras adjacentes, entre as praças
Deodoro e Gonçalves Dias, protegido pelos Decretos Estaduais nº 10.089/
1986 e 11.591/1990.

 Art. 2º O Programa “Habitar no Centro” tem como objetivos
específicos:

I - apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos
moradores, novas atividades comerciais e serviços, tornando o Centro da
cidade atrativo e seguro à população que utiliza os serviços públicos e
atividades comerciais, bem como ao turista interessado em seu acervo
histórico e cultural;

II - criar condições que resultem na requalificação de imóveis
ociosos e/ou degradados, para uso habitacional em áreas de interesse de
preservação do patrimônio cultural edificado;

III - viabilizar a associação de diversos programas existentes na
área de habitação e de revitalização de sítios históricos como fontes de
recursos para execução das ações deste Programa quer sejam recursos
federais, estaduais, estrangeiros ou de iniciativa privada, incluindo os
Programas Estaduais “Adote um Casarão”, regulado pela Lei nº 10.794, de
18 de fevereiro de 2018, e “Cheque Minha Casa”, instituído na Lei nº
10.506, de 06 de setembro de 2016;

IV - incentivar o desenvolvimento do mercado de reabilitação de
edifícios de interesse cultural, respeitando suas características e valores
intrínsecos, sem onerar as intervenções que viabilizem seu uso habitacional;

V - contribuir para a regularização da situação legal de proprietários
e locatários, diminuindo os conflitos de interesses entre os mesmos, bem
como entre empreendedores e órgãos públicos, favorecendo investimentos
na área;

VI - reduzir o déficit habitacional, dando função social a edifícios
abandonados, degradados ou mal aproveitados.
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Art. 3º Para atingir seus objetivos, o Programa “Habitar no Centro”

contará com a linha de atuação de Apoio ao Morador e com a linha de
atuação de Apoio ao Investidor.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I - morador: todo indivíduo ou conjunto de indivíduos que resida

ou que pretenda instalar residência em imóvel localizado nas áreas de
atuação do Programa.

II - investidor: todo indivíduo ou conjunto de indivíduos que
utilize ou que pretenda utilizar imóvel, no todo ou em parte, para locação
ou venda de unidades habitacionais nas áreas de atuação do Programa.

Art. 4º Na linha de atuação de apoio ao morador, o Estado do
Maranhão destinará parte de parque imobiliário localizado no bairro do
Desterro e no eixo da Rua Rio Branco e quadras adjacentes para a criação
de unidades habitacionais com vistas a garantir o cumprimento da função
social dos imóveis.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput deste
artigo, o Estado poderá utilizar, dentre outros instrumentos, o da concessão
de direito real de uso e o da concessão de uso especial para fins de moradia.

Art. 5º Na hipótese de o morador ser possuidor regular de imóvel
localizado nas áreas de atuação do Programa “Habitar no Centro”, o Estado
do Maranhão poderá incluí-lo no Programa Cheque Minha Casa.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, as famílias beneficiadas pelo Cheque
Minha Casa devem ter rendimentos de até 5 (cinco) salários mínimos.

§ 2º A destinação dos recursos do Cheque Minha Casa dar-se-á de
acordo com relatório técnico elaborado pelo órgão gestor do Programa
“Habitar no Centro” e aprovado pelo proprietário do imóvel e pelos
órgãos competentes pela proteção do patrimônio cultural.

Art. 6º Na linha de atuação de apoio ao investidor que detenha a
posse regular de imóvel localizado nas áreas de atuação do Programa, o
Estado do Maranhão disponibilizará os seguintes benefícios:

I - concessão de créditos presumidos do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nos
termos da Lei Estadual nº 9.437, de 15 de agosto de 2011, no valor da
reforma do imóvel;

II - remissão de débitos de origem administrativa e/ou judicial do
particular para com o Estado, no valor da reforma do imóvel.

Art. 7º Para fins de apoio ao investidor que não possua imóvel
próprio no Centro, o Estado poderá incluí-lo no Programa Adote um
Casarão, respeitados os critérios, diretrizes, procedimentos e prazos
estabelecidos nos editais de chamamento público do referido Programa.

Parágrafo único. Quando tratar-se de imóvel destinado à habitação
ou uso misto, o prazo de concessão de uso do imóvel previsto no art. 12
da Lei nº 10.794, de 18 de fevereiro de 2018, poderá ser renovado.

Art. 8º Somente proponentes que comprovarem respeitar os
requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 9.437, de 15 de agosto de 2011,
poderão usufruir da concessão de incentivos fiscais.

Art. 9º A remissão de dívidas terá natureza jurídica análoga ao
acordo extrajudicial, ensejando a extinção, na forma da lei, da ação de
cobrança que eventualmente esteja em curso ou que venha a ser proposta
com base no mesmo objeto.

Art. 10. Para fazer jus a quaisquer dos benefícios concedidos para
estímulo ao uso habitacional, o investidor deve se comprometer a destinar
o imóvel ou parte dele para venda ou locação, por prazo determinado, de
unidades habitacionais de interesse social, em condições a ser previstas em
instrumento específico.

Art. 11. É possível a formação de consórcio entre os particulares,
pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado, para fins de participação
no Programa “Habitar no Centro”.

§1º Na hipótese de que trata o caput deste artigo, os benefícios
poderão ser concedidos diretamente ao proprietário, ou indiretamente, ao
parceiro consorciado, desde que os valores sejam integralmente aplicados
no imóvel objeto do Programa.

§2º Os benefícios a que se refere o parágrafo anterior são aqueles
especificados no art. 6º desta Lei.

Art. 12. O projeto executivo, acompanhado do orçamento final da
obra, devidamente aprovado pelos órgãos de defesa do patrimônio cultural
nas instâncias competentes, indicará o valor para a concessão dos benefícios

indicados no art. 6º desta Lei, observando o limite máximo fixado no edital,
se for o caso.

§ 1º É permitida a subcontratação de terceiros para a elaboração
dos projetos e para a condução e execução da obra.

§ 2º O valor dispendido pelo particular com a elaboração dos
projetos comporá o custo da obra.

Art. 13. A Administração Pública Estadual emitirá instrumentos
específicos e lançará editais de chamamento público, nos quais serão
indicados os imóveis passíveis de reforma, as condições de inscrição, as
diretrizes prioritárias de ocupação, quando for o caso, o procedimento de
análise das propostas, os critérios de desempate, os termos da contratação
e outros dispositivos que se mostrarem necessários para o desenvolvimento
do Programa.

Art. 14. O proponente considerado habilitado deverá assinar Termo
de Adesão ao Programa “Habitar no Centro” que conterá as condições
específicas de sua proposta.

Parágrafo único.  Por meio da assinatura ao Termo de Adesão de
que trata o caput deste artigo, o proponente será considerado participante
do Programa, o que implicará a assunção de todas as responsabilidades
dele decorrentes.

Art. 15. O particular que abandonar o imóvel ou mudar o seu uso
durante a vigência do Termo de Adesão responderá civil e penalmente
pelos danos causados ao patrimônio histórico, obrigando-se a ressarcir o
Estado no valor correspondente a duas vezes o valor dos benefícios
concedidos, retornando o imóvel ao pleno domínio do Estado, quando for
o caso.

Art. 16. O órgão gestor do Programa poderá celebrar parcerias
com entidades do terceiro setor, com universidades ou outras entidades de
notória capacidade técnica, para fins de prestação de apoio técnico no
desenvolvimento do “Programa Habitar no Centro”.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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