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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/03/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.03.2019

I – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 031/2019, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 005/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO
SOARES, QUE CRIA NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA O SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – PROCON-ASSEMBLÉIA. O AUTOR RECORREU
À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 137/2019, CONFORME O § 4º DO ART. 182
DO REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACATADA A DECISÃO
PELA MESMA. – RELATOR DO PARECER DEPUTADO CÉSAR
PIRES.

II - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

2. REQUERIMENTO N° 139/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADAS AS SUAS FALTAS, DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 19, 20 E 21/03/
2019, MOTIVO PELO QUAL ESTEVE EM BRASÍLIA/DF,
TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/03/2019 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 2ª 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 2ª 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.

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 3ª 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 4ª  E  ULTIMA  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.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA (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.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO N° 139 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que sejam justificadas as minhas ausências das Sessões
Plenárias que foram realizadas nas datas de 19, 20 e 21 de março do
corrente ano, uma vez que estive na capital federal tratando de assuntos de
interesse deste Poder.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luis – MA, em 25 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 27.03.19
EM: 26.03.19

REQUERIMENTO Nº 140 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência,
após ouvia a Mesa, que seja retirada de pauta o Projeto de Lei Ordinária
n°43/2019, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manuel
Beckman”, em 21 de março de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

INDICAÇÃO Nº 429 / 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, Flávio Dino, bem como a
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Pesca do Maranhão, Dr.ª Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando que viabilize
um Poço Artesiano na comunidade Santa Maria, localizada no Povoado
Caiçara, no Município de Fortuna - MA.

Tal solicitação se faz necessária, para proporcionar melhores
condições de saneamento básico na região, ofertando água para aumento
da produção de alimentos através de cultivo de áreas irrigadas, redução de
enfermidades veiculadas aos recursos hídricos, melhorando a qualidade de
vida e aumento no IDH da população, solicitamos o atendimento ao nosso
pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 25 de março de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 430 / 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, Flávio Dino, bem como a
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Pesca do Maranhão, Dr.ª Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando que viabilize
um Projeto de Piscicultura em Tanques Redes no Município de Fortuna -
MA.

Tal solicitação se faz necessária, para contribuição na melhoria
das atividades produtivas e do desenvolvimento econômico, gerando
alternativa de empregos na região, visando aumentar a renda familiar das
famílias de baixa renda, melhora na qualidade de vida e aumento no IDH da
população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 25 de março de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 431 / 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, Flávio Dino, bem como ao Senhor
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social do Maranhão,
Excelentíssimo Senhor Márcio Honaiser, solicitando que seja viabilizada
uma agroindústria de beneficiamento de mandioca para o povoado caiçara
no Município de Fortuna - MA.

Tal solicitação se faz necessária, para contribuição na melhoria do
aproveitamento e qualidade dos produtos da mandioca na região, aumentar
a renda familiar das famílias de baixa renda, melhora na qualidade de vida e
aumento no IDH da população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 25 de março de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 432 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de 01 (um) Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água, no Município de Grajaú/MA, mais
precisamente no bairro Vila São Roque, a afim de melhorar o
abastecimento de água para a população local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de março de 2019. -
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 433 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação da Rodovia MA-333, mais
especificamente entre os Municípios de Jatobá e Fortuna, neste
Estado.

Vale ressaltar que a revitalização desse trecho da rodovia, de 18
(dezoito) quilômetros, é de suma importância para a melhoria da locomoção
e da qualidade de vida da população que transita pela região central
maranhense, uma vez que tal trecho é intrafegável há mais de quatro anos,
necessitando a população utilizar-se de um desvio.

Ademais, há um povoado do Município de Jatobá que se encontra
neste trecho intrafegável, qual seja o povoado Pulga. Assim, cerca de mil
pessoas, além daquelas que fazem o trajeto entre Fortuna e Jatobá, estão
desamparadas e sofrendo com a péssima condição da rodovia.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de março de 2019. -
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA

ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Expediente lido, à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA –Deputado Glalbert Cutrim, por cinco minutos,
sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, funcionários desta Casa. Senhor Presidente, venho aqui a esta
tribuna hoje, ontem à noite o Deputado Adriano Sarney fez uma postagem
e eu como membro partidário, do PDT, não poderia deixar passar em
branco. Acho que o Deputado Adriano infelizmente foi muito infeliz na
colocação que assim fez, ontem no seu Instagram, onde coloca a culpa,
desse tanto de água que tem aqui em São Luís, no partido PDT. Eu acho
que o Deputado Adriano esqueceu que o grupo que ele faz parte, na
verdade a família dele que ficou durante 50 anos no poder aqui no nosso
Estado, nada fez por São Luís e quer colocar a culpa no PDT. Inclusive
levando a falsa informação que o PDT está há 30 anos no poder da Prefeitura
de São Luís. Acho que o curso de Economia feito em Harvard, não sei
onde, não o ensinou a coisa mais básica, que é somar. De 1986 para cá
tivemos 05 mandatos. O PDT teve 05 mandatos de prefeito e nesses 05
mandatos de prefeito, somados daria 20 anos e não 30. Mas acho que a
matemática que eu aprendi aqui possa estar errado, Deputado Yglésio, e a
gente pode estar equivocado. Mas, mesmo assim, tenho que falar que nos
50 anos que a família dele esteve no poder, eu não sei por que ele renega o
nome da família, ali a gente olha apenas o nome de Adriano, ele esqueceu
que é Sarney. E nesses 50 anos o pai dele foi Deputado Federal e Ministro,
a tia foi Governadora e Senadora, e o que eles fizeram pela cidade de São
Luís? Durante todo esse período nunca se viu nada, nenhuma obra
estruturante que ajudasse na drenagem, no escoamento da água,
principalmente desse problema que assola São Luís durante todos os
anos. E a gente sabe que a parceria entre o Governo Sarney e a Prefeitura
de São Luís nunca existiu, principalmente quando o Prefeito era do PDT.
Então, Deputado Adriano, peço a V. Ex.ª que refaça a sua colocação,
porque tenho certeza que quando pôr a mão na consciência, vai perceber o
equívoco que está fazendo. O grupo político que o Deputado Adriano faz
parte nunca, nunca, com muita ênfase, ajudou a Prefeitura de São Luís e
agora que ele tem pretensões de ser Prefeito de São Luís vem querer atacar
um Partido, um Partido que sempre lutou, que tem um Prefeito da capital
que contra os trancos e barrancos, com toda a dificuldade financeira está
lutando para deixar São Luís e fazer, como o próprio Prefeito me disse, os
dois melhores anos à frente da Prefeitura de São Luís. Todos aqui me
conhecem, eu dificilmente venho a tribuna para criticar ou falar de alguma
situação feita por um colega, mas não posso aceitar que injustiças sejam
ditas e que fiquemos calados para que aquela notícia seja verdade. Então
peço aqui ao Deputado Adriano que refaça suas colocações. Eu tenho
certeza que, como uma pessoa correta que é, sabe que falou besteira, sabe
que falou uma coisa errada. E peço mais uma vez a todos V. Exas., que
olhem aquilo ali, aquela postagem do Deputado Adriano e sorriam, porque,
na verdade, parece mais uma palhaçada e não uma notícia de uma pessoa
que quer ser prefeito de São Luís. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Com a palavra, o Deputado Adelmo Soares, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) - Bom dia, deputados e deputadas. Bom dia a todos que estão nos
ouvindo nas redes sociais, TV Assembleia, Instagram, Twitter. Quero
iniciar minha fala com muita alegria de poder me congratular aqui com

nossa querida Deputada Andreia. Dizer que fiquei muito feliz de ver
ontem as suas postagens, V. Ex.ª na luta. Estamos torcendo pelo seu
restabelecimento. E em homenagem a V. Ex.ª, eu quero dizer que, segunda-
feira, sexta-feira passada, eu e o Deputado Rafael Leitoa, que aqui não está
presente, estivemos no Projeto Sorrir, do Governo do Estado, com os
nossos colegas dentistas. Foram 57 mil atendimentos no primeiro ano de
funcionamento de um dos belos projetos de saúde bucal do Brasil. E aí eu
preciso fazer um destaque especial, evidentemente, ao nosso querido
Governador Flávio Dino e a todo o corpo técnico que faz parte do Projeto
Sorrir. O querido companheiro Deputado Zito Rolim, que está aqui junto
conosco, um belíssimo programa voltado para quem mais precisa e para a
saúde bucal, Deputado Rildo Amaral. E nós precisamos expandir o sorrir
para outras regiões. Quem conhece - eu que sou dentista sei disso - um
serviço de odontologia de excelência como aquele quer levar para a sua
região. Então estivemos lá. E eu quero mandar aqui destacar o belíssimo
trabalho feito pela coordenação do Dr. Fabrício, Dr. Alan e, evidentemente,
o nosso Secretário Carlos Lula, por esse projeto que coloca à população,
dá de volta o direito de sorrir àqueles que não têm mais. Além disso, um
trabalho belíssimo de prevenção do câncer bucal. Deputada Andreia
Rezende, é tão importante que a gente faça uma campanha. E nós iremos
aqui ser voz, tanto eu com V. Ex.ª, que é deputada e dentista. Faremos a
voz da odontologia do Maranhão para ajudar a dar saúde bucal àqueles que
mais precisam, como eu falei anteriormente. E entendendo que a saúde
nossa começa pela boca, Deputada Thaíza Hortegal. Mas também eu
queria fazer uma saudação especial. Ontem nós tivemos uma reunião e
aqui nós fizemos uma conversa inicial sobre o Projeto de Lei do Senado nº
465/2018. Por fim, nós entregamos a vários deputados que aqui estavam
presentes um projeto, uma nota técnica sobre esse projeto de readequação
do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Esse projeto altera os
limites do Parque dos Lençóis Maranhenses. Ele atinge os municípios de
Primeira Cruz, Barreirinhas e Santo Amaro. Só em Barreirinhas, das 23
comunidades que estão dentro hoje dos limites dos Parques dos Lençóis
maranhenses, 14 sairão de dentro do Parque. E o objetivo é muito obscuro
quando se coloca que é para o Turismo sustentável. Como nós podemos
imaginar de repente você tem uma delimitação e você faz uma nova
delimitação excluindo algumas áreas sem comunicar aquelas famílias que
estão lá há tantos anos, Deputado Edivaldo Holanda? Como nós podemos
permitir isso, embora não seja uma matéria constitucional desta Casa?
Mas esta Casa não pode ficar no silêncio e ver demarcar o nosso grande
patrimônio turístico, que é o Parque dos Lençóis Maranhenses, apenas
por bel prazer de A ou de B ou por interesses empresariais. Por isso,
Deputado Ricardo Rios que acaba de chegar, a importância de levantarmos
a voz. E ontem fizemos uma reunião com o Governador Flávio Dino, eu,
o Deputado Márcio Jerry, a representação do Deputado Antônio que
também estava junto conosco e nós colocamos com a Universidade Federal
do Maranhão estudantes, sindicatos, FETAEMA, Contag, Governador
Flávio Dino, representantes do Deputado Bira do Pindaré, nós levantamos
a voz e vamos lutar sim para que a gente não possa permitir essa demarcação
da área territorial do nosso Parque dos Lençóis Maranhenses sem uma
consulta a quem mais interessa, que é a população que está lá, Deputado
Marcos Aurélio. Portanto, essa é a minha fala principal de hoje e dizendo
aos colegas: fiquem atentos, observem, acompanhem esse Projeto de Lei
que pode modificar o nosso Parque dos Lençóis Maranhenses e de repente
irmos fazer uma visita a algum Estado do Brasil e em algum colega falar:
‘ah, você é do Parque dos Lençóis Maranhenses, mas lá vocês tiraram a
Atins...’ por exemplo, nesse novo projeto a Atins passa a não fazer mais
parte do Parque Lençóis Maranhenses, assim como o Povoado de Betânia,
em Santo Amaro. É muito estranho, nos causa bastante estranheza,
Deputada Cleide Coutinho, dessa maneira que está sendo colocado esse
projeto de lei lá no Senado Federal. Por isso, eu estou colocando a voz
daqueles que mais precisam, da agricultura familiar, dos moradores, do
turismo, do nosso Parque Lençóis Maranhenses. E evocando aqui os
nossos companheiros para que nos ajudem nessa luta em prol desse grande
patrimônio do nosso Estado. Era só isso o que eu tinha a falar. Peço a Deus
que nos abençoe e nos guarde, proteja, sobretudo, as famílias que estão
passando esse momento difícil de tantas chuvas no nosso Estado, que
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possam ajudar as famílias que estão trafegando nas nossas BRs, nas nossas
MAs que estão duramente castigadas por essas chuvas que estão
acontecendo neste mês de março. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje
e sempre. Um forte abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Senhores Deputados, mais alguém deseja usar
o Pequeno Expediente? Não.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Lei n.º 049/2019, de autoria da Deputada Ana do Gás (lê). Em
discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, o projeto vai para segundo turno. Projeto de
Resolução n.º 022/2019, de autoria da Mesa Diretora (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 Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Presidente em
exercício da CCJC) - Senhor Presidente, o presente Projeto de Resolução
Legislativa n.º 022/2019, foi aprovado por unanimidade na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Resolução nº 022/2019, de autoria da Mesa Diretora (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Requerimento nº 072/2019, de autoria
do Deputado Adriano (lê).

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Gostaria de encaminhar
daqui.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Em primeiro lugar, lamentar um discurso que foi proferido agora, uma
decepção muito grande, mas que será respondido a sua altura em breve.
Senhor Presidente, esse Requerimento nº 72 trata-se apenas da solicitação
de informações ao Presidente do IPREV, Joel Fernando Benin. Essa polêmica
do FEPA está muito grande e é uma forma do Governo do Estado se
justificar a esta Casa em relação ao real saldo do FEPA nas contas do
Governo. Então é um requerimento simples. Eu acho que quem não deve
não teme. Então, Senhor Presidente, eu peço a todos os Deputados para
que a gente possa aprovar este Requerimento, porque, de qualquer forma,
caso ele não seja aprovado, vou ter que enviar de qualquer forma um ofício,
segundo a Lei de Acesso à Informação. Mas acredito que não tem tanta
força como teria força aqui da Mesa desta Casa. Então, Senhor Presidente,
para aqueles Deputados que têm consciência e que prezam pelo discurso
do Governador de transparência total solicito. Até porque é uma informação
que já deveria estar presente no site do Governo e o Governo não está
colocando no site, não está dando a devida transparência às questões do
FEPA. Trata-se dos aposentados. Então aqueles que prezam pelos
aposentados, os servidores do Estado do Maranhão que votem a favor
desse Requerimento. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só para encaminhar que o Plenário da Casa mantém a decisão
da Mesa que indeferiu o Requerimento do Deputado Adriano, tendo em
vista que o Deputado, inclusive, já requereu informações do ano passado
e que, inclusive, o Presidente do IPREV já respondeu essas informações.
Infelizmente a Oposição insiste em fazer um debate político que não cabe.
Até porque não é a realidade do Fundo. Então eu peço ao Plenário da Casa
que rejeite mais uma vez, mantendo a decisão da Mesa, ficando como está
na votação que V. Ex.ª vai proceder agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, em votação o Requerimento. Os Deputados que
mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão da
Mesa.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria que V. Ex.ª citasse os Deputados que foram contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano, pelo fato de todos terem permanecido sentados, eu
imagino que tenha sido unânime a votação. V. Ex.ª sendo a exceção, embora
tenha ficado sentado como autor do Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Então, ele votou a favor também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como autor do Requerimento, obviamente, V. Ex.ª votou contra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Ora, se eu encaminhei
contra meu voto não poderia ser diferente. Muito bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Requerimento nº 129/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Este
Requerimento foi indeferido pela Mesa. Deputado Adriano recorreu ao
Plenário. Por isso está na Ordem do Dia de hoje.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, é
apenas também uma... só sobre o IPREV aqui rapidamente. O IPREV
realmente solicitei informação ao Joel ano passado, mas o que nós queremos
saber é este ano, Deputado Rafael leitoa, não é o não passado. Mas tudo
bem. Foi indeferido não tem problema. Eu vou mandar um ofício solicitando
informação. Este é nosso papel aqui. Mas em relação a este outro
Requerimento, eu solicito apenas porque existem algumas questões que
estão ocorrendo. Alguns Deputados mesmo que querem fazer audiências
públicas, nesta Casa, para saber o real impacto do ICMS. Então, é muito
simples, queremos solicitar ao Secretário de Estado se ele tem esse estudo
do real impacto do ICMS nos preços dos produtos. Segundo a análise que
eu fiz, financeira, o aumento do combustível foi devido ao aumento do
ICMS. Uns dizem que o aumento foi de oito por cento. Só que o estudo
que eu tenho consta que o aumento foi de quase vinte centavos, quer dizer,
de oito centavos e o estudo que eu tenho diz que o aumento foi de vinte
centavos. E é isso que eu estou divulgando. E é isso que eu estou passando
à população. Se aprovarmos esse Requerimento e o Secretário vier com
informações e com cálculos, que convençam aos Deputados aqui desta
Casa, e a Oposição, será também uma forma do governo ter mais
transparência e se explicar à população. Então, Senhor Presidente, peço
aos colegas que aprovem esse simples requerimento de informação, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só para encaminhar, o Deputado Adriano, com esse pedido,
parece até que a SEFAZ tem poder de interferência na questão de mercado,
e que não faz. Então, a SEFAZ não faz tabela de preço final de consumidor.
A gente tem acompanhado os noticiários e me parece que só este ano a
Petrobras aumentou em três ou quatro vezes o preço final da gasolina nas
refinarias. Então os impactos a Receita oriundos do reajuste do ICMS, que
foi feito por esta Casa no final do ano passado, discutimos dezenas de
vezes aqui e todo povo do Maranhão foi sabido os percentuais e o Deputado
que era Deputado na legislatura passada também conhece. Então por esse
motivo peço que o Plenário da Casa rejeite uma decisão, que a Mesa já
decidiu, a rejeição do requerimento do Deputado Adriano. Então, eu
encaminho pela rejeição, mantendo a decisão da Mesa e que o Plenário se
mantenha como está.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, em discussão. Em votação. Os Deputados que
mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão da
Mesa, com votos contrários do Deputado Adriano, do Deputado César
Pires e também do Deputado Wellington do Curso. Requerimento n.º 130/
2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). O Requerimento foi indeferido
pela Mesa, o autor recorreu ao Plenário. Deputado Adriano, V. Exa. gostaria
de fazer alguma observação sobre o seu requerimento?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Sim, por favor, Presidente. Esse requerimento é de fundamental
importância, porque existe um debate em relação ao inchaço da máquina
do Estado e o Governador e outros Secretários que fazem parte do Governo,
dizem que o Governo está com dificuldades financeiras. E eu acho que o
dever desta Casa é de fiscalizar o Governo Estadual e saber, de fato, qual
o tamanho da folha, qual a despesa, o que é essa despesa dessa folha, e
destrinchar cargo a cargo o que isso representa. E, também, para aqueles
que aqui estão, que são políticos, vão ter também a oportunidade de saber
a força de cada partido político. Porque, como todos nós sabemos, o
Governador loteou as secretarias e deu as secretarias para os diferentes
partidos políticos. Eu acredito que o PDT é um dos partidos, Deputado
Glalbert, que ganhou parte da fatia dessas secretarias. Então, nada mais,
nada menos do que a gente ter acesso a essas informações de quanto cada
partido está levando em cargos políticos. Isso é muito simples. Eu acho
que faz parte desta Casa. É uma prerrogativa que nós temos de solicitar
esse tipo de informação. Até porque eu já tentei fazer individualmente, via
ofício, e nunca fui respondido pelo Governo do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu encaminho pela manutenção da decisão da Mesa e rejeição
do Requerimento do Deputado Adriano. Até porque todas essas
informações são publicadas no Diário Oficial do Estado com relação a
nomeação de cargos, nomeação de servidores. A Assembleia Legislativa
não criou nenhum cargo para fundamentar o tal pedido. E quanto ao
argumento político do Deputado que o Governo loteou entre os partidos
políticos, o Governador Flávio Dino foi reeleito com a ampla maioria de
apoio de partidos políticos; e obviamente que esse partido está
intrinsecamente ligado ao Projeto de Gestão do Governo e, obviamente, à
participação. Parece que o Deputado esqueceu que cinco anos atrás o
PMDB fazia talvez bem pior como é feito. Na verdade, a administração
pública, a gestão política é composta obviamente de políticos. Em relação
à fatia, como o Deputado se refere, não são fatias, inclusive são Secretarias
que trabalham diariamente na gestão do Governo Flávio Dino. E, para
concluir, Senhor Presidente, o inchaço que o Deputado Adriano se refere,

na verdade, os números talvez que ele está se referindo de aumento do
gasto de pessoal é, consequentemente, devido ao número de funcionários
concursados, efetivos dentro do Governo do Estado, por exemplo, na
última semana, a nomeação de delegados de Polícia, de agentes de Polícia,
de escrivão de Polícia para defender bem assim a sociedade, além dos
milhares de policiais militares que já ingressaram e ingressarão ainda no
Governo do Estado. Então, por esses motivos, Presidente Othelino, eu
peço que o Plenário da Casa mantenha a decisão da Mesa ficando como
está, rejeitando o Requerimento do Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em discussão. Em votação. Os Deputados que mantêm a decisão da
Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão da Mesa com os votos
contrários dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso.
Requerimento nº 134/2019, de autoria do Deputado César Pires, (lê).
Deputado, V.Exa. gostaria de fazer algum comentário sobre seu
requerimento?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, não.
Tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Para encaminhar a votação o Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Questão de Ordem, Senhor Presidente. Se o Deputado César for fazer
encaminhamento, após o Deputado César, o Deputado Wellington, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César, V.Exa. vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, realmente, a
questão do IPREV é algo que deve ser trazido para cá para esta Casa para
discutir. Quando, dessa discussão, da solicitação do Deputado Adriano, se
esqueceram de dizer que o governo gastou um bilhão oitocentos e setenta
milhões de reais a mais com o pessoal. E, em contrapartida, o IPREV
apenas setecentos e vinte e cinco mil reais. Sinal claro de que o IPREV não
está aposentando, aqui na LOA, que nós aprovamos, o IPREV, no Projeto
da LOA, disse que o governo vai leiloar bens, inúmeros bens, mas não dá
a matricula de nenhum. E nem tampouco, até agora, apresentou no mês de
março, nenhum leilão para esse tipo de situação. E resultado, nenhum
servidor, e já desafiei em programa de rádio, em programa de televisão,
aqui nesta Casa, quem alguém diga que, nos últimos seis meses ou um ano,
alguém entrou com pedido de aposentadoria e se evoluiu a aposentadoria.
Tenho essas e outras motivações e outras razões, por exemplo, eu não
sabia que ali a Casa das Dunas, é do IPREV, é do FEPA, está alugado, mas
nunca me disseram para aonde o dinheiro vai do aluguel. O CEPRAMA,
é preciso vir provar aqui para aonde vai esse aluguel? Não pode ficar nessa
natureza. Mas o Deputado Rafael consultou o Presidente da Casa e pediu
que eu transformasse o meu pedido de convocação em um convite, não
tem problema. Para mim, o mais importante não é execração pública, não
é a mídia. O mais importante é que o Presidente do IPREV venha até aqui,
porque o arrazoado que ele fez para mim nas explicações dele, são
extremamente de verniz, sem sustentação nenhuma, que me permita fazer
uma avaliação criteriosa e técnica. E ele precisa colocar isso para nós aqui,
que não está sendo colocado. Nós estamos brincando. O futuro de gerações
está na mão do governo. E o governo não está aí para nada, vira as costas.
Tem Assembleia que vota tudo, faz o que quer e ele fica à boa vontade de
conduzir o futuro e o destino dessa Casa do povo do Maranhão, sem que
haja resistência nenhuma. E a gente acha bonito, porque é bonito o glamour
do poder, é bonito o rótulo de Deputado, mas feio são as atitudes às vezes
que nós tomamos. Então ele tem que vir para esta Casa. O Deputado
Rafael me procurou, pode dar como líder do governo, se eu transformava,
eu confesso até que esperei dele para que eu não viesse aqui, atitude que ele
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me convidou, não tem problema nenhum, se quiser transformar, eu retiro
a minha convocação e ele faz o convite e o... vem aqui, me disse ele que
viria, o Deputado Rafael, que ele viria aqui por volta da primeira quinzena,
ou da primeira semana de abril, sem problema. Mas ele vai ter que explicar
o alto patrimônio que tem o sítio do Rangedor, onde está fazendo esse
troço aqui, bem aqui atrás, é do FEPA, onde que está a indenização do
FEPA? Não tem, o FEPA, o Estado lá nos antanho da vida, deu todo esse
arsenal de bens para o FEPA, justamente para garantir o futuro dos
aposentados está sendo destruído, sem que haja a resistência desta Casa
para isso. E amanhã vai ser o Brumadinho, que nós vamos apenas criar
muro de lamentações, sem ter feito o que deveríamos fazer antes para
poder evitar esse desastre que vai poder entrar de vir por aí. Então, estas
explicações que eu quero, como é que não tem receita e está aumentando a
despesa? Como é que ele não aposenta? Onde está no aluguel do patrimônio
do FEPA? Como é que está sendo utilizado sem ressarcimento por parte
do Estado aqui atrás no Rangedor, que é do FEPA? E os aluguéis do FEPA
para aonde estão indo? Nós temos que ter explicações para isso. Não
podemos ficar simplesmente achando que tudo é bonito e que devemos
votar no governo. Não estou querendo cizânia, estou querendo explicações
para que a gente possa dar explicações ao povo mais tarde. Todo mundo ri,
o funcionário às vezes pode até estar dizendo assim: ‘De novo, Deputado’?
De novo, porque eu também estou defendo o teu futuro e você nem sabe
que eu estou defendendo o teu futuro. O FEPA está quebrado, desvio de
dinheiro, tudo, e é preciso explicação em relação a isso. A Deputada Eliziane
Gama se regozija de estar tentando convocar Ministro, é Oposição, cumpre
o papel dela, e o meu não é cumprido? Eu não tenho direito também de
cumprir o meu, de fazer esse tipo de situação? Ele tem que vir aqui e aqui
ele poder se sustentar. Porque eu tenho muito mais documentos em relação
a isso, porque foram evasivos, como eu disse aqui a resposta dele, sem
sustentação. Um homem que diz que está esperando que outros Estados
se manifestem para em cima da decisão de outros Estados e ele tomar a
dele, é no mínimo pouco equilibrado ou não tem conteúdo para sustentar
a pasta. Que desista dela. E é isso que estou querendo. Onde está o erro das
minhas explicações. Que alguém se arvore, se aventure e levante: ‘você
está errado’! Não estou. E se ele está certo, que ele venha para cá fazer suas
defesas. Nós temos que saber o patrimônio do FEPA. Tem mais: tomei
conhecimento que desde junho do ano passado não é recolhido os 15%
patronal por FEPA por parte do Estado, vai ter que provar. Que ele dilua
o meu pensamento, que ele faça cair por terra as minhas ponderações que
eu aceito e quero que isso venha acontecer. Olha bem, um empregador é
11%, o patronal 15%, esses 15% não está sendo recolhido, por isso que o
faturamento do FEPA foi lá para baixo. Meu amigo, a sorte está lançada, se
ele quiser vir, vem! Se não quiser vir, sustento a minha defesa. Agora, largar
de questionar isso? E posso mais, estou pegando mais documentos, talvez
na próxima semana tenha muito mais coisas em relação a isso. Ficam aqui
as minhas ponderações, mas fica também o meu aceite, Deputado Rafael,
à proposta sua para mim, de que se eu transformaria a minha convocação
em convite, não tem problema. A minha vontade é que ele venha aqui se
explicar para nós e, quem sabe, que ele não saia muito bem e consiga nos
demover desse nosso pensamento e, consequentemente, a gente passar até
defendê-lo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vou encaminhar,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Pelo Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, só para ficar claro para os demais Deputados
e galeria, imprensa, o seguinte. O pedido de convocação do Deputado
César com relação ao pedido de informação, que inclusive assim como o
Deputado Adriano requereu e esta Casa aprovou o pedido de informações,

e o próprio IPREV já respondeu, agora ele traz uma convocação ao Diretor
do IPREV. Nós conversamos com o Deputado e para que a gente não
possa ficar fazendo sucessivos requerimentos de pedido de informação,
que a gente transformasse o pedido de convocação, num convite, pela
Comissão de Administração Pública, do Presidente Deputado Adelmo
Soares, para que a gente convidasse o IPREV e o Governo do Estado para
trazer as informações. Essas informações, inclusive, nós já temos bastante.
Muito do que o Deputado César falou aqui não condiz, mas isso a gente
não vai discutir aqui no plenário. Nós vamos levar o debate para Comissão
de Administração Pública, convidando o IPREV, convidando o Governo
do Estado para trazer alguns esclarecimentos com relação ao FEPA. E digo
aos senhores e às senhoras que, dentro daquelas propostas já trazidas até
mesmo com relação à alienação, está sendo, inclusive, alocado o patronal
de 15%. Não existem essas informações, Deputado César, até porque nem
V.Exa. confirmou. Ouviu dizer. E aí é importante esta discussão dentro da
Comissão de Administração para a gente sanar as dúvidas. Repito aos
colegas deputados: muitas delas nós já temos. Não vamos fazer aqui esse
debate, até porque nós estamos transferindo para uma reunião que será
convidada pelo Deputado Adelmo Soares. Então, Deputado César Pires,
como assim entendemos, Presidente Othelino, que o Requerimento do
Deputado César Pires seja retirado de pauta e a gente trabalhe dentro da
Comissão de Administração Pública.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela ordem,
Presidente. Eu concordo com o pacto que fiz com o líder do Governo e
pode retirar. Vamos convidar. A própria Comissão vai convidar para que a
gente possa evoluir nessas discussões e esclarecer todas essas pendências
colocadas e aumentar o debate aqui dentro.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela ordem, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, então
isso esclarece também o meu Requerimento. Eu coloquei um requerimento
que foi negado aqui pelo Plenário, inclusive com o encaminhamento do
Líder do Governo. E eu tinha falado que, se caso eu perdesse, eu ia entrar
com um ofício individual. Então já que o Joel Benin vem a esta Casa, ele
provavelmente trará as informações que são frutos do meu Requerimento.
É isso, Deputado? Porque nós precisamos alinhar essas questões aqui.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Adriano, inclusive, no pedido de rejeição do seu Requerimento, eu informei
mais uma vez que o IPREV não negou as informações. Tanto que respondeu
a V.Exa. Nesta reunião da Comissão, nós vamos ter oportunidade não só
de tirar as suas dúvidas, como a dos outros deputados e também de colocar
alguns pontos esclarecidos. Porque até agora a gente não fez esse debate
mais profundo, até porque sucessivos pedidos de informação já foram
respondidos. E dentro da Comissão reitero esse seu pedido informação,
por isso que nós pedimos, porque já era redundante. Ele pode ser feito
durante a Comissão sem problema nenhum.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Então muito obrigado.
Voltou atrás, então. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Requerimento foi retirado a pedido do autor. E para que todos os
deputados entendam claramente o teor do acordo feito pelo Líder do
Governo com o Deputado César, será feito um convite por meio da
Comissão de Administração Pública, presidida pelo Deputado Adelmo,
para que o Presidente do IPREV, Senhor Joel Benin, venha participar de
uma reunião da Comissão de Administração. E todos os deputados podem
participar dessa reunião. Requerimento 135/2019, de autoria do Deputado
Hélio Soares (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
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permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento 136/2019, de autoria da Deputada Dra. Thaíza Hortegal
(lê). Deferido. Requerimento n.º 137/2019, de autoria do Deputado Hélio
Soares (lê). Deferido. O Parecer fruto do objeto do Requerimento do
Deputado Hélio, vai ser incluído na Ordem do Dia, de amanhã, para que
seja apreciado em Plenário. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária,
de quarta-feira, 27 de março: Requerimento nº 139/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Inscrito o Deputado Marco Aurélio. Antes do Deputado iniciar a fala,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, logo após a fala do Deputado
Marco Aurélio, eu queria convidar, em especial, as Deputadas presentes
no Plenário, Deputada Mical, Deputada Daniella, Deputada Thaiza,
Deputada Detinha, Deputada Helena, nossa Procuradora da Mulher, para
que nós façamos uma foto juntos, com a resolução que acabamos de
aprovar. E que é um marco histórico desta Assembleia, proíbe a contratação
para cargos comissionados ou efetivos de pessoas que tenham sido
condenadas em razão de violência contra a mulher. Como esse é um marco
histórico, acho que merece um registro e ampla repercussão como uma
forma objetiva de combater o que ainda, infelizmente, existe em quantidade
elevada, que são atos de agressão das mais diversas formas à mulher.
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado
Othelino, eu gostaria de incluir também, que quando tiver um fato
comprovado de Deputado também, que seja extensivo com a perda do
mandato.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio, eu faço votos de que não ocorra, se ocorrer, será
submetido à Comissão de Ética.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria, os que acompanha a transmissão desta sessão
seja pela TV Assembleia, pela internet. Eu venho destacar uma vez mais a
consolidação de uma das maiores causas que a Região Tocantina já esperou
e que tem dado certo, que nesses últimos anos do Governo Flávio Dino, a
cada passo o povo da Região Tocantina se alegra. Deputado César Pires,
falo da UEMASUL, mais uma vez, Deputado Antônio Pereira. A
UEMASUL, Deputado Rildo, Deputado Pastor Cavalcante, sobretudo
os Deputados que vivem a Região Tocantina, a consolidação da UEMASUL
é um sonho antigo da nossa região, um sonho de uma ruptura institucional
e essa ruptura se consolidou com a autonomia desejada por essa
Universidade. Eu estudei na Universidade Estadual do Maranhão, me
formei em Matemática no Campus de Imperatriz e naquele tempo, no ano
de 1998 quando comecei o Curso de Matemática, na UEMA, a palavra de
ordem já era autonomia. Gerações que me antecederam a palavra de ordem
já era autonomia. Sem autonomia não se conseguiria desenvolver essa
Universidade que por quase três décadas se resumiu a apenas dois Campus,
o de Imperatriz e o de Açailândia. Açailândia por sinal sem nenhum professor
efetivo durante 15 anos de funcionamento. Imperatriz resumido em cerca
de uma dezena de cursos, sem uma perspectiva maior, sem nunca ter ido
um curso de Mestrado ou de Doutorado, a Universidade não conseguia
avançar sem essa autonomia. As coisas começaram. Deputado César, poder
falar, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Quero
parabenizá-lo, mais uma vez, com as suas iniciativas de defender sua
região. Mas eu não queria cometer injustiça com a história. Lá tinham
professores efetivos, Deputado, muitos inclusive concursados quando eu
era Reitor.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Em Açailândia não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Açailândia não. Digo
em Imperatriz.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu falei de Açailândia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Ah, porque
Imperatriz também foi criado o Mestrado, foi eu que criei. V.Exa. se lembra
disso. Só fazer este registro, que é agregar ao seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Está certo. E me referia ao Campus de Açailândia, Deputado César, e
faço questão de dizer os desafios dessa Universidade. A Região Tocantina,
os 22 municípios que a integram, passaram a ter autonomia quando o
Governador Flávio Dino criou a UEMASUL. Enviou para esta Casa um
projeto de lei dando essa autonomia e dando todas as condições para o seu
fortalecimento. Esta Casa, depois de ampla discussão, aprovou por
unanimidade e a partir daí houve o período de transição e, logo em seguida,
a implantação. Os últimos dois anos foram de grandes vitórias para essa
Universidade, que presenciou concursos para professores e hoje Açailândia
já tem essa base sólida de professores e ainda em andamento o concurso,
tanto para Açailândia, Imperatriz e em Estreito também. Açailândia se
fortaleceu bastante, uma reforma do Campus e vai avançar ainda mais. O
que já havia sido aprovado pelo Consun, o Curso de Engenharia Civil, tem
este apoio do Governo do Estado e agora avança para a consolidação e uma
perspectiva de novos cursos para Açailândia. Em Imperatriz, esta Casa
aprovou a criação da estrutura administrativa do Campus do Centro de
Ciências da Saúde que tem Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. E esse
Campus, inclusive, já vai ser iniciado em poucos meses, tão logo se tenha
o processo da licitação. E vai ser construído um novo campus em Imperatriz
a exemplo do Campus de Ciências Agrárias, que neste ano ainda será
inaugurado. Um investimento de mais de 11 milhões de reais que o Governo
Flávio Dino tem feito por meio da UEMASUL em parceria com a Secretaria
de Estado de Infraestrutura. E a gente faz questão de elogiar esse grande
trabalho. Há muito tempo os cursos de Veterinária e Engenharia Florestal
e Agronomia ficaram resumidos a um espaço muito pequeno, sem um
espaço apropriado para a prática. E esse campus que está sendo concluído,
sendo feito ao lado do Parque de Exposições - o Sinrural doou essa área -
vai dar condições necessárias para que estes cursos e outros mais na área
possam ter as condições adequada para a prática acadêmica.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Deputado
Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO - Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) - Permita-
me um aparte. Deputado, eu sou uemiano desde os 16 anos e já estou
concluindo o terceiro curso superior na UEMA. E é um prazer muito
grande ouvir suas palavras. Nós que somos oriundos da Universidade
sabemos da história. Ainda no ano de 96, Deputado Marco Aurélio, eu
ajudava a fechar a porta da UEMA, na rua Godofredo Viana, uma das
principais ruas de Imperatriz, solicitando a UEMASUL. O Governador
Flávio Dino foi muito feliz em levar essa obra para Imperatriz, talvez a
obra de maior impacto intelectual na história da nossa região. E hoje a gente
colhe o fruto da educação plantada. E eu tenho certeza que é uma obra que
vai impactar mais ainda mais gerações. E é com muito prazer que eu ouço
o senhor ressaltar essa importância e fazer lembrar que não somente estamos
passando por isso, mas vivendo a história que Imperatriz sempre lutou
para que tenhamos. E a UEMASUL vive ares tocantinos.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

- Obrigado, Deputado Rildo. E reconhecemos a luta de toda a nossa
comunidade acadêmica. É gratificante chegar ao Campus do Centro hoje.
Vossa Excelência, que igual a mim estudou naquele Campus, sabe das
dificuldades estruturais do Campus. E hoje vê um campus totalmente
novo, todo reconstruído e ampliado pelo Governo Flávio Dino. Vossa
Excelência lembra muito bem da dificuldade que era para a gente ter acesso
ao diálogo com a Reitoria da UEMA. Não era todo dia que o Reitor ia lá em
Imperatriz ou à nossa região. Hoje tem lá uma reitora presente. Todo o
corpo docente, corpo da Reitoria, corpo acadêmico, corpo administrativo
foi totalmente reforçado. Isso traz uma aproximação muito grande da
comunidade acadêmica e traz as manifestações, as reivindicações e a
possibilidade de respostas imediatas. O Campus de Imperatriz, a partir
do ano que vem, terá três Campi: o Campus do Centro, que foi totalmente
reformado, o Campus de Ciências Agrárias ao lado do Parque de Exposições
e o Campus de Ciências da Saúde que será iniciado em breve. Paralelo a
isto, o Campus de Estreito que inclusive, na semana passada, a Reitora
esteve lá em Estreito dialogando com os vereadores, que será inaugurado
ainda neste primeiro semestre. Estreito já nascerá com quatro cursos
superiores. E nascerá com 10 professores efetivos, coisa que a Açailândia,
no passado, não teve esse privilégio. Ficou 15 anos sem nenhum professor
efetivo. O Campus de Estreito, inclusive este prédio, faço questão de
mencionar essa parceria com a Prefeitura de Estreito, o Prefeito Cicin, à
época, esteve inclusive no nosso gabinete e manifestou esse interesse de
doar um prédio que estava construindo para uma universidade pública se
implantar lá no município. Marquei à época com o Reitor da UEMA, com
o Reitor da UFMA e fomos nas duas universidades. O Prefeito mostrou
um grande projeto, um investimento ousado que estava fazendo para doar
para uma universidade, ambas ficaram muitas felizes, impressionadas com
aquele Campus, com aquele prédio, mas não tinham condições de avançar.
Quando o projeto da UEMASUL, Deputado Antônio Pereira, chegou
nesta Casa, eu falei com o Prefeito Cicin, falei também com o Governador
que aquele seria o momento e o Governador falou que o Prefeito pudesse
entrar com o protocolo de intenções, junto ao Governo, e que deliberaria.
E assim sinalizou e já vai iniciar o ensino superior no município de Estreito.
Isso traz uma fixação dos jovens que na grande maioria tem que se separar
das suas famílias para estudarem fora. O jovem de Estreito, o jovem de
Campestre, o jovem de Porto Franco, o Jovem de São João do Paraíso, de
todos os municípios do entorno, na maioria das vezes por falta de uma
alternativa próximo de seu lar vai embora. E quase sempre não volta, é dali
para frente. Toca sua vida, se separa de sua família, se distancia de suas
raízes. E agora esta Universidade terá portas abertas no município de
Estreito para atender toda aquela região.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) - Me
permita um aparte nobre colega Deputado Professor Marco Aurélio.
Ouvindo suas palavras atentamente e vindo da região Leste, logicamente,
nós enaltecemos o seu trabalho brilhante, o que V. Exa. fez, a luta que V.
Exa. teve, árdua, para conseguir levar a UEMASUL, para que ela pudesse
nascer, crescer e está fazendo, de fato, o desenvolvimento educacional da
região. Nós sabemos que os estados do Nordeste como a Paraíba, como o
Ceará, como o Piauí, como Pernambuco, apresentam uma regionalização
da educação universitária que ajuda o desenvolvimento dos municípios.
São inúmeros campi que existem e Universidades que existem dentro
desses Estados. E, evidentemente, que nosso Estado precisava ter essa
regionalização da UEMA. E eu acho que foi um grande ganho. E eu sonho
agora, como V. Ex.ª sonhou um dia, de que eu, a Deputada Cleide Coutinho,
o Deputado José Gentil, o Deputado Rafael Leitoa, o Deputado Zito
Rolim, possamos nos unir para que a gente possa também lutar juntos
pela UEMALESTE, que possa levar também para nossa região
desenvolvimento e ajudar os municípios circunvizinhos, os estudantes a
fazer aqui um centro, como o Centro de Educação Superior de Caxias, o
CESC UEMA, que tem 50 anos, que tem inúmeros professores com
doutorado, com mestrado, que tem Caxias hoje um grande núcleo de
desenvolvimento educacional. É uma cidade universitária à noite, são
centenas de pessoas, possa de fato também ter uma Universidade com a

UEMALESTE e assim a gente possa desenvolver ainda mais a nossa
região. Então, quero me congratular com V. Exa. e dizer que essa é a luta,
porque não existe desenvolvimento sem educação.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Adelmo, V. Exa. toca em um ponto que é fundamental, é o
caminho para a gente desenvolver o ensino superior no nosso Estado, a
descentralização. A perspectiva da UEMA em quase três décadas na nossa
região foi importante porque ela abriu um caminho, mas ela não conseguia
ir além daquela perspectiva. Em pouco mais de dois anos nós temos a
reforma de um Campus, temos novos cursos, temos mais vagas, temos um
Campus sendo inaugurado em poucos meses. O outro Campus de Estreito
que será inaugurado também em poucos meses. Nós temos um projeto já
aprovado no plano de desenvolvimento institucional dessa Universidade
que contempla a implantação de 05 polos de formação de professores em
municípios da região. Vai ter um polo de formação em Amarante, vai ter
um polo de formação em Itinga, vai ter um polo de formação em Vila Nova
dos Martírios, vai ter um polo de formação em Carolina, vai ter um polo de
formação em Porto Franco. Olha só a diferença de perspectiva. Um curso
de Medicina para a nossa Universidade, que até então era algo esperado há
muitas décadas, mas nada sinalizava para se realizar, nós teremos agora
Medicina. Já está aprovado. Já está aprovada a estrutura administrativa
por esta Casa, Projeto do Governo Flávio Dino. Já está aprovado pelo
Conselho Universitário e por meio de uma parceria com a Organização
Pan-Americana de Saúde, a OPAS, este curso será implantado em
Imperatriz. Como mudou a perspectiva. Hoje temos um Restaurante
Popular e Universitário, um RU POP, que atende centenas de estudantes
da Universidade todos os dias. São perspectivas que se concretizaram e se
algo eu puder dizer a V. Exa., Deputado Adelmo neste momento, e a todos
os parlamentares da região Leste é: o caminho é este, o da descentralização.
E o bom de tudo? É que o Governador Flávio Dino já entendeu o resultado
desse caminho. A Universidade está consolidada, vai avançar ainda mais.
Os próximos passos são os cursos de Mestrado e Doutorado, que já estão
inclusive em processo de encaminhamento junto a CAPES. São passos
seguros. Essa Universidade chegou para ficar e para mudar de vez a vida da
população de uma grande região. O Governador Flávio Dino não quis, ao
mesmo tempo, de 2 anos atrás quando da criação da UEMASUL, ele não
quis criar várias Universidades regionais, porque ele quis primeiro consolidar
esta Universidade. Esta Universidade está pronta. Os frutos dela se vê em
por toda a região. A alegria dos estudantes, estudantes veteranos que se
sentem calouros todos os dias, com novas descobertas, com novas
perspectivas. E eu tenho certeza de que o sonho para essa região, se existe
algo mais forte que dá esperança, que dá empoderamento, que levanta
autoestima, é a educação. Os próprios estudantes do ensino médio que
geralmente se viam com muitas dificuldades para pensar além dali, muitos
desses jovens já olham uma porta mais larga no ensino superior e já se
veem estudando nessa universidade. Melhora na base e melhora no
recebimento dessa perspectiva do jovem do ensino médio. E este exemplo
começa irradiar também em outras universidades, a exemplo da UFMA. A
Reitora Nair Portela defende a descentralização com a criação da
UFMASUL, a exemplo do IFMA, que tanto no ensino médio integrado
ao técnico, nas modalidades de ensino técnico profissionalizante, como
também no ensino superior o IFMA - semana passada eu dialogava em
reunião com o Reitor Roberto Brandão - também defende a descentralização
com o UFMASUL. Então, o caminho para que estes desafios acadêmicos
possam se concretizar, reforçando toda a região, para que possa ter um
pertencimento a todos os municípios das regiões do nosso Estado é a
descentralização. E essa gestão exitosa, que eu destaco neste
pronunciamento, fruto da luta de um povo da nossa Região Tocantina, de
tantos líderes que ajudaram, que tive a honra de participar, mas, sobretudo,
da coragem do Governador Flávio Dino. A coragem do Governador Flávio
Dino, Deputado Edivaldo Holanda, traz... Porque, no primeiro momento,
não se compreendia até onde esse projeto iria chegar. No primeiro momento,
aqui em São Luís, não se queria o desmembramento dessa universidade, a
descentralização, a autonomia desta unidade, que contemplava 22
municípios. Mas nada melhor do que o tempo. O tempo mostrou que este
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projeto daria certo. E deu certo. E é neste sentido que eu quero parabenizar
a nossa região Tocantina por ter a UEMASUL. Parabenizar aos nossos
estudantes, aos nossos professores por termos a UEMASUL. Parabenizar
a todos que lutaram, porque esta universidade melhora hoje. Mas, sobretudo,
ela projeta o amanhã para mais oportunidades para a nossa juventude.
Muito obrigado, Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Tempo dos Partidos. Bloco Parlamentar de
Oposição. Deputado Adriano, por cinco minutos, com direito a apartes.
Seis minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta Casa, maranhenses.
Senhor Presidente, eu subo agora a esta tribuna, infelizmente, porque fui
mencionado, agora há pouco, pelo Deputado Glalbert Cutrim. Não vou de
forma alguma abaixar o tom ou me meter aqui em questões pessoais,
porque não é do meu perfil, aqui nós temos vários deputados que vêm de
famílias políticas, esposas de políticos, e que eu nunca entraria em discussão
familiar. Porque nós estamos aqui para debater o Maranhão, para debater
as regiões do Maranhão e o desenvolvimento do Maranhão. Então, eu
nunca poderia vir aqui, Deputado Glalbert, falar da sua família, muito
menos do seu pai, o conselheiro Edmar Cutrim, que foi nomeado pela
Governadora Roseana Sarney. Então, está aí um feito da Governadora
Roseana Sarney, nesses cinquenta anos, para V. Ex.ª, que foi nomear seu
pai conselheiro. E, hoje, eu acho que V. Ex.ª, eu acho que faz bom uso
disso. Mas muito bem, não vou falar sobre isso, não vou falar de família,
não vou falar de absolutamente nada, mas eu vou contrapor com
argumentos. V. Ex.ª disse que os governos que aqui estavam, porque quando
a pessoa fala em cinquenta anos, cinquenta anos são os governos. Então se
você me disser que, em 50 anos, nenhum governo de Estado fez nada por
São Luís, aí eu não posso sinceramente concordar, por mais que eu nunca
tenha feito parte de governo algum. Meu primeiro cargo político, Deputado
Edivaldo Holanda, foi com o voto do povo. Eu nunca fui funcionário
comissionado nesta Casa, Deputado Glalbert. Eu nunca pedi para minha
tia me indicar ou me nomear secretário ou para Lobão me arrumar um cargo
em qualquer lugar. Nunca. Eu trabalhei na iniciativa privada. Eu era gerente
de banco. Eu fui diretor de banco. Eu me preparei. Eu estudei. Eu morei
fora, morei, mas morei fora me esforçando. Muitas pessoas não sabem.
Mas a universidade que eu estudei lá fora, a Sorbonne, é uma universidade
pública. E eu sou muito grato pelo governo francês, sou grato, sim. Sou
grato pelo governo francês. Mas muito bem, estou de volta aqui. E por
demonstrar que eu tenho vida própria, que eu tenho ideias próprias, eu,
neste Legislativo, quis inovar, coloquei aqui nesse painel o meu nome para
lembrar para todo mundo, não apenas aos Deputados e Deputadas, mas a
todo o Brasil, porque isso foi repercussão nacional, que eu tenho
personalidade, que eu tenho ideias próprias, que eu tenho o meu caminho,
que eu tenho meu pé e meu sapato a calçar e não calço sapato de outro. Até
porque se eu calçasse o sapato de José Sarney o meu pé ficaria muito
pequeno, porque o sapato dele é muito grande. A história do líder José
Sarney ninguém aqui no Maranhão, nem daqui a 100 anos, terá uma igual.
O Governador Flávio Dino pode tentar, mas nunca vai conseguir ter uma
história igual a de José Sarney, que é um líder que o Maranhão nunca mais
verá. Doa a quem doer. Então, Senhor Presidente, os governos que aqui
passaram, nós temos aqui a Via Expressa, a Avenida Litorânea, a Lagoa da
Jansen, a Avenida Guajajaras, o Elevado Alcione de Nazaré, o Elevado da
Cohab, Parque do Itapiracó. Nós temos uma duplicação da BR-135. E,
pasmem, eu aprendi aqui na legislatura passada, parte da BR-135 em
governos passados foi feita pelo governo estadual. O governo estadual
investiu em parte da BR-135, uma estrada federal, tão forte era o governo
estadual no que diz respeito a infraestrutura de São Luís. Agora, vamos
comparar com o Governo Flávio Dino, o que ele fez? A Pracinha da Lagoa?
Excelente. Boa! Mas a Pracinha da Lagoa deveria ter sido feita pelo Prefeito
Edivaldo, porque praça quem inaugura é Prefeito, não é Governador.
Governador inaugura é ponte, é metrô, é estrada, é coisa grande e estrutural,

não é praça. Quando disse que aqui tem 30 anos de PDT, disse da mesma
forma que ouço que tem 50 anos de Sarney. Não são 50 anos de Sarney?
Cafeteira não é Sarney? Cadê, Rogério? Castelo não é Sarney? Cadê
Castelo? Onde ele passou nesses últimos anos? Flávio Dino, ou ele não
faz parte dos 50 anos? Zé Reinaldo que criou Flávio Dino. Vamos colocar,
vamos debater isso. Eu estou falando aqui que tem 30 anos de PDT na
Prefeitura, vamos debater se existe mesmo ou não existe. Acho que é isso
que tem que ser o debate: se existe ou não existe. Se existir 30 anos de PDT,
ótimo. Eu acho que existe, como V. Exa. acha que existe 50 anos de Sarney.
Mas nos 50 anos de Sarney, vosso pai foi o conselheiro, é conselheiro, foi
nomeado conselheiro, mas isso não interessa. Quando começam a debater
ideologia só serve para Sarney e anti-Sarney, não serve mais para nada, é só
para esculhambar Sarney. E aqui, Senhor Presidente, tirei meu nome para
ver o que dava, e deu em notícia nacional. Mas eu quero dizer a vocês aqui
amanhã eu vou voltar o meu nome. Mas vou voltar sabe como? José
Sarney, porque o meu primeiro nome é José, depois vem Adriano Cordeiro
Sarney. Então eu vou botar José Sarney. Amanhã aqui peço logo à Mesa
que mude meu nome parlamentar. Eu vou fazer um requerimento para José
Sarney, porque para mim não vai mudar absolutamente nada eu me chamar
de Adriano, Adriano Sarney ou José Sarney porque eu sou Adriano. Eu
tenho história. Eu tenho luta. E aqui eu estou sozinho com César e mais
outros dois deputados na Oposição, de cabeça erguida, peitando, fazendo
e não desrespeitando família de ninguém. Porque se eu quiser apontar o
dedo para família de qualquer um aqui, eu posso apontar o dedo, de
qualquer um. Se eu quiser apontar a história de qualquer um, eu vou
apontar aqui. Concedo aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) –
Deputado Adriano, em primeiro lugar, agradecer pelo aparte, apesar de ter
extrapolado o tempo, mas eu vou ser bem breve. Até porque V. Exa., como
mesmo disse, não queria falar da família de ninguém e eu até corroboro a
esse ponto, porque quando citei nomes de sua família, não citei as pessoas
na parte pessoal e, sim, na parte política. Política de um deputado federal,
de uma senadora, de um senador, de um presidente da República, de um
presidente do senado. E V. Exa., por duas vezes, frisou que a ex-governadora
Roseana Sarney nomeou meu pai para o Tribunal de Contas. Mas vale
lembrar que isso foi votado aqui dentro desta Casa. Foi votado aqui dentro
da Assembleia Legislativa. E o nome do meu pai foi indicado para ir para
o Tribunal de Contas. E aí a sua tia, no caso, que era Governadora poderia
votar ou poderia nomear. Como ela já tinha indicado uma vaga que era da
Assembleia, existiu na época uma medição de força, onde a Assembleia
levou o debate e ela teve que nomear. Então, só para fazer esse registro.
Mas o que V. Ex.ª falou é bem oportuno. Vamos, sim, entrar em um debate.
Vamos debater uns 30 anos, uns 50 anos e ver a história que tem o PDT em
São Luís, ver a história que tem o grupo coordenado pelo ex-presidente
José Sarney. E também, só para deixar claro, quando eu disse da questão
das obras em São Luís, eu falei, talvez V. Exa. não tenha entendido, talvez
eu tenha me expressado errado, eu falei no tocante de resolver essa
problemática das chuvas, no tocante de fazer alguns projetos que
melhorassem o escoamento da água. E isso realmente V. Exa. há de convir
comigo que não existiu. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, para
finalizar, estas foram as minhas palavras. Acho que nós precisamos debater
a cidade, debater as ideologias e partir para frente. Eu acho que esses
discursos pequenos e vazios não vão nos levar absolutamente a nada. Em
relação a obras estruturantes, obras de drenagem e tudo isso, eu acho que
existem muitos serviços feitos por governos estaduais passados, como
talvez tenha tido das prefeituras, mas isso é um debate que nós precisamos
trazer aqui a esta Casa. E não chegar e colocar culpa em cima de outra
pessoa. Vamos marcar aqui uma reunião, na comissão que diz respeito, a
Comissão de Obras, e debater o que está ocorrendo aqui em São Luís, por
que das enchentes. Agora que esse debate ele tem que ser feito. Ele tem que
ser feito, e é isso que nós trazemos aqui. Então, estas foram minhas
palavras, Senhor Presidente. E só lembrando a V.Exa. que aqui quando eu
menciono vosso pai também, que eu nem ia mencionar, se eu não



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2019 13
mencionasse os outros, porque vosso pai é político, foi deputado, hoje é
conselheiro, faz política, nós todos sabemos disso, vosso irmão também é
político, então assim, e fez parte desse grupo que V.Exa. fala que foi o
grupo de 50 anos que acabou com tudo e tal. Vosso pai fez parte. Então, se
nesses 50 anos tiver alguma coisa, vosso pai também fez parte desses 50
anos. Então era isso, mas eu não queria colocar aqui só para pontuar
determinadas situações, porque eu acho que antes da gente falar retórica,
nós precisamos também saber o que nós estamos falando, saber de história.
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – É verdade.
Ainda bem que quando entrei aqui nesta Casa, Presidente, já entrei do lado
certo. Graças a Deus.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela
Ordem. Quero pela Liderança do meu partido, se V.Exa. assim permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Certo, Deputado César. Só vamos aguardar o Deputado Wellington, que
já havia pedido pelo PSDB, pela liderança do PSDB, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, só
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Pois não, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Sem querer
cercear, obviamente, a palavra do deputado César. Só para informar, o
tempo de comunicação do PSDB por estar isolado, não seria após o
Tempo dos Partidos ou Blocos? O que seria se tratar de comunicação uma
vez por semana, só para realmente informar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Consultando aqui assessoria da Mesa, está me informando que, sim,
seria pós o Tempo dos Blocos. Então, neste caso, o Deputado Wellington
precisaria aguardar a chamada dos Blocos? Deputado Wellington, peço-
lhe a gentileza de aguardar a chamada dos Blocos e, em seguida, V.Exa. terá
oportunidade de se pronunciar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela Ordem, Senhor
Presidente, uma Questão Regimental.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pela
Ordem, Deputado Rafael, muito obrigado pelo presente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, só um minutinho só para a gente organizar. Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Já não faz parte de Comissão nenhuma, mas é um
preço muito alto que a gente paga, Deputado, pela independência, mas
vou continuar reafirmando a minha independência nesta Casa, o meu
mandato, não sou sarneysista, nem sou dinista e estou muito feliz da
forma como estou, infelizmente, pago um preço muito alto por isso. Meu
Presidente, obrigado, Deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, uma
Questão Regimental apenas. Esse tempo dos Blocos foi motivo de um
debate que eu tive com a Mesa, no meu entendimento, a gente pode evoluir
isso, esse tempo é como se fosse o tempo de Liderança. Por isso que é um
tempo de cinco minutos, sem apartes. É como se fosse o tempo de

Liderança. Então, cabe aí a discussão se esse tempo ele entra também
como aquele pedido da Liderança que, a qualquer momento, se pode encaixar.
Aqui V. Ex.ª tem a decisão, fez a decisão, mas eu acho que cabe uma
discussão, eu não sou o interessado, quem é o interessado é o Deputado
Wellington, mas eu quero aqui só colocar essa deixa, Deputado Wellington,
porque V. Ex.ª pode debater essa questão. Mas o que eu entendi da última
vez é que esse tempo de Liderança, é o tempo de Liderança de Partido.
Então o tempo de Liderança eu acredito que pode como se fosse igual
outro tempo de Partido com a limitação de que é uma vez por semana.
Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só aproveitando a solicitação do Deputado Adriano, que possa
verificar pela Mesa porque em várias outras oportunidades o tempo da
Liderança foi usado independente do tempo dos Blocos. Então, logo após
o uso do Grande Expediente, ele era feito de forma aleatória. Então, só para
que a gente pudesse ratificar esse posicionamento, por gentileza. Muito
obrigado, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, só para esclarecer, não existe por parte desta
Mesa nenhum sentido de cercear a sua palavra. De fato, é uma situação
nova e enquanto o Deputado César se pronuncia, vou pedir aqui que a
assessoria da Mesa avalie o assunto. É que a princípio, parece-me que
como V. Exa. não pertence a um bloco, então não utilizaria o tempo da
liderança. Da liderança seria a liderança de um Partido ou Bloco, se formam
os Blocos a partir de 04 Deputados. Mas como é uma coisa que não está
bem clara, eu vou pedir esse esclarecimento e logo em seguida farei questão
de esclarecer pessoalmente para V. Exa. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, neste momento
no Congresso Nacional a Deputada Helena Heluy recebe o prêmio Bertha
Lutz. E confesso que, por ter visto isso nas redes sociais, eu não poderia
passar aqui nesta Casa despercebido, porque eu tive a felicidade de conviver
com a Helena dois ou foram três mandatos. Confesso a V. Ex.ª que para
mim a Helena foi uma das Deputadas mais leal, mais correta que eu vi na
vida pública. E quando eu olhei essa Mesa com Deputadas, eu me recordei
de onde vem o nome Bertha Lutz, filha de Adolfo Lutz, médico, cientista
e por que esse prêmio para ela? Era uma mulher aguerrida que fez com que
na época, em 1932, pelo Decreto 21.076 a mulher tivesse o primeiro voto
no Brasil. E esse primeiro voto no Brasil que a mulher teve, era só se ela
fosse casada. As solteiras, se elas produzissem; se não produzissem, não
era. As viúvas, de igual modo, se fosse só as expensas dos espólios do
marido também não tinham direito a voto. A Lutz lutou por isso e conseguiu
esse Decreto, para só poder englobar todas as mulheres na verdade na
Constituição de 1934. Mas essa luta dela foi uma luta gigantesca e quando
Helena recebe uma Comenda dessa, lá no Congresso Nacional, na Semana
do Dia das Mulheres, eu digo a você que deixar, esta Casa, passar em
branco seria deixar um hiato, uma lacuna forte entre uma realidade e os
fatos que estão acontecendo hoje. Raro, tenho certeza, vou procurar
pesquisar na história, Deputado Edivaldo, como talvez nenhuma outra
Deputada tenha merecido esse prêmio. Essa lembrança do Senado, na
verdade, patrocinado em boa hora pela Senadora Eliziane Gama. Portanto,
quero aqui que todo o feito, toda a história, todos os caminhos palmilhados,
percorridos por Helena fizeram com que ela merecesse esse prêmio a nível
nacional. É um reconhecimento dado pelo Congresso, pelo Senado Nacional
só para as pessoas, para personalidades que têm uma história bonita como
é a história de Helena Heluy. Merecedora pelo reconhecimento. Quero
parabenizar a Senadora também por esse reconhecimento, Eliziane Gama.
E há pouco eu falava com a filha dela e perguntei como é que estava Helena:
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“César, não pode estar mais alegre a minha mãe do que está agora aqui”.
Então, Helena, receba o meu abraço, ainda que a distância. Sei que
virtualmente deve estar vendo por algum momento aí, por algum meio de
comunicação que você possa ter acesso. E fique certa, se há alguém que na
história que passei aqui, como deputada merece, e muitas outras merecem,
V. Ex.ª é sem sombra de dúvidas uma merecedora desse Prêmio Bertha
Lutz, umas das mulheres fantásticas. Bertha Lutz lutou pelo voto feminino
no Brasil, às vezes quando eu vejo as comemorações aqui no 8 de março,
sequer um dia alguém citou Bertha Lutz. Cita a Plaza de Mayo, não sei
mais o quê, a guerra, os problemas das destruições em massa que ocorreram
nas fábricas nova-iorquinas, mas se esquece daquela lutadora nacional que
deixou uma contribuição histórica para que a mulher, hoje um pouco mais
da metade da população nacional, possa ter direito a voto. Foi Bertha
Lutz, filha também de Adolfo Lutz, um fantástico médico e pesquisador
cientista. Helena, receba o meu abraço mais uma vez e também receba o
reconhecimento desta Casa em meu nome, porque eu tenho certeza que os
quarenta e dois deputados, ou quarenta e um no caso jamais se negarão a
também levar o nosso abraço, ainda que à distância, para V. Ex.ª. Parabéns
a Eliziane, parabéns a Helena por merecer esse prêmio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente,
vou utilizar dez minutos e, em seguida, o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Dr. Yglésio, V. Ex.ª vai utilizar quantos minutos? Dez? Dez
minutos com apartes ao Deputado Yglésio Moisés.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Não subo nesta tribuna hoje para falar de um
assunto que provoque alegria, mas de um tema que nos causa indignação e
tristeza. E pior ainda é ver a forma com que tem sido abordado, uma
abordagem meramente política no plano retórico, fugindo realmente da
conceituação prática da coisa. Faço uma reflexão de maneira propositiva,
como costumo fazer, para que não sejamos pegos mais uma vez de calças
curtas. E digo, antes de mais nada, a culpa do que está acontecendo não é
da chuva. A culpa, obviamente, não é exclusiva da Prefeitura de São Luís,
do Governo do Estado, como a política tem tentado mostrar nesta Casa. É
obviamente um problema multifatorial. Nós devíamos estar aqui
comemorando a chuva, porque chuva é sinônimo de vida. Chuva enche rio.
Chuva salva biodiversidade. Mas, mais uma vez, o que nós vemos aqui
foram lágrimas da população que perdeu suas coisas, obviamente na
Maioba, Cohab Anil IV, Estrada da Maioba e tantos outros pontos de
alagamento de São Luís. O que a gente viu aqui foram carros cobertos de
água, casas invadidas, prejuízo, Deputado Vinicius Louro, incalculáveis
para esses moradores. O nosso patrimônio histórico obviamente foi afetado
com desabamento de casarões no Centro Histórico. Quanto ao volume de
água, com certeza, foi um volume de água grande. Em 48 anos quando o
INMET começou desde 71 a fazer a medição, nós tivemos um volume de
236,3 milímetros, em apenas 24 horas, 51% da precipitação para o mês de
março. Março esse que já foi o sétimo mais chuvoso da história. E mais do
que subir aqui para apontar culpados, como muitos fazem, chega um
momento em que a classe política precisa agir. Agir para garantir que
famílias atingidas por chuvas sejam atendidas, agir para que o papel de
Parlamentar seja executado. E descobrir se a Lei que instituiu a Política
Estadual de Gestão e Manejo Integral de Águas Urbanas está sendo
efetivamente cumprida. Essa Lei, a Lei nº 10.200, sancionada em 2015, ela
tem quatro objetivos, de acordo com o Artigo 3°. O primeiro, obviamente,
reduzir o volume do esquadro de águas pluviais sem manejo adequado.
Fazer com que essa água proveniente encontre o seu caminho. Segundo,
estimular o reuso direto da água nos centros urbanos. E terceiro, contribuir
com a salubridade ambiental das cidades. Essa mesma lei no Artigo 5°, ela
mostra que há previsão de que ela não seja apenas para entes públicos.

Então, aqui a gente começa a ver a participação da iniciativa privada na
sociedade. Os empreendimentos que envolvam impermeabilização e
parcelamento do solo para fins urbanos, eles têm que ser responsabilizados.
E a grande pergunta e a gente vê em rede social o tempo todo as pessoas
falando: é culpa do Governo do Estado, é culpa da Prefeitura de São Luís,
é culpa de São Pedro. E, na verdade, os culpados estão sendo os agentes
também da iniciativa privada que constroem os grandes condomínios e não
fazem o mínimo, que é gastar 16% do valor da obra para construir drenagens,
drenagem efetiva, mas o pior é que acontece, na minha opinião, é o longo
prazo, e o longo prazo nós planejamos agora. A última audiência pública
que discutiu o Plano Diretor de São Luís, no começo de fevereiro, tem
algumas propostas que elas precisam ser revistas, algumas coisas são até
perigosas, redução de 40% da área rural da cidade, e diminuição de 162
hectares nas áreas de recargas dos aquíferos, onde inclusive se extrai água
consumida para consumo próprio. Nossas omissões do passado são nossos
problemas do presente, e também as nossas preocupações do futuro. E é
inadmissível que a gente repita aqui os mesmos erros. A Região
Metropolitana não pode crescer sem acompanhamento devido. O impacto
desses empreendimentos gigantescos, que impermeabilizam, que vão
transformando uma ilha numa cidade de asfalto gigante, uma cidadela de
asfalto, eles têm que ser verificados no nascedouro, novos conjuntos
habitacionais não podem ser autorizados sem ter contrapartida, sem ter
fiscalização de órgão público. Nós temos que ter conservação de zona
rural e ampliar a área de preservação ambiental, ninguém é obrigado a fazer
plano político para que o Maranhão, a cidade de São Luís, a Ilha de São
Luís, cresça por crescer. O nosso compromisso tem que ser por
desenvolvimento sustentável. As grandes cidades do Brasil caminham
para desenvolvimento sustentável e não negligenciam. E, infelizmente,
hoje, a gente ainda está no começo disso tudo. E há boas iniciativas. O
Prefeito Edvaldo instalou 11 Ecopontos, em São Luís, só que a gente sabe
que estamos no começo do trabalho ainda. E é necessário que as próximas
administrações encarem a cidade com a visão de uma São Luís para, daqui
a uns 20, 30 anos e não apenas para o agora. É inadmissível que a gente
continue nesse deserto de ideias, utilizando uma expressão que o Presidente
da Câmara utilizou recentemente para qualificar o Governo Bolsonaro.
Educação ambiental é de competência comum entre os entes federados e
mesmo assim falta muito ainda para conscientizar a população. E a despeito
de todos esses Ecopontos que são iniciativas excelentes da Prefeitura de
São Luís, o mais comum é passarmos ali no Anjo da Guarda, na Avenida
dos Portugueses e ver a margem da avenida cheia de lixo todo dia. As
empresas de limpeza fazem a retirada do lixo, no outro dia está repleto,
obviamente, ali nas bocas de lobo e nas galerias. Então a população também
tem que assumir o seu papel nesse momento. O Maranhão tem uma
tradição, Senhoras e Senhores, de péssima engenharia de obras públicas.
As nossas obras, os nossos asfaltos, as nossas pontes, os nossos edifícios
quando são construídos por sistema público eles vivem caindo, não
dimensionam uma coisa que a gente tem todo ano. Empresas que prestam
serviço para o governo, para a prefeitura precisam de responsabilização.
Obras que chegam aí a consumir milhões e não são gastos os 16% de custo
para drenagem e o resultado está aí: prédio caindo, ponte caindo, asfalto
pipocando buracos para todos os lados. Deputados e Deputadas, a única
certeza que temos é que todo ano vai chover, independente da quantidade
de água que vai cair do céu, de 200mm a 800mm, a pior chuva que pode ser
observada, as cidades precisam encontrar soluções para algo que não deveria
ser um problema. Chuva é bênção, mas a nossa falta de planejamento
urbano transforma em um pesadelo recorrente para a população. O nosso
papel neste momento é mudar a nossa forma de atuação, com mais ação,
mais união e menos discursos. E aqui eu lembro de Mandela quando disse,
“se não mudarmos, como esperar que os outros façam isso”? Lembrando
aqui ainda da fala já debatida do vídeo do Deputado Adriano, sobre gestões
pedetistas em São Luís. De 1986 até o momento tivemos aqui 05 gestões
do Partido, mas lembro que o planejamento urbano da cidade foi todo
realizado em governos militares, principalmente em origens militares e nós
sabemos quem era o grupo político que indicava essas pessoas. São Luís,
em 1991, tinha 691. 956 habitantes, a população em 27 anos cresceu para
quase 1.100.000. Então foi um aumento de mais de 50% na população. E,
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é claro, que uma cidade como São Luís, cidade histórica cresce com
problemas. A solução é o planejamento urbano realmente e a gente sabe
que, infelizmente, há necessidade de se fazer investimentos e em um curto
prazo, em um cenário de crise não é um caminho fácil, mas isso não pode
nos afastar de fazer debate sério, debate apartidário, debate sem
considerações sobre famílias aqui nesta Casa. A nossa missão aqui é levar
ao debate e é isso que a gente espera a partir de agora. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Um aparte,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Concedo aparte ao
Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) -
Deputado Yglésio, parabenizo V. Ex.ª pela postura, pela forma como vem
tratando essa temática de extrema relevância, extrema importância. Já não
é a primeira vez que concordo com V. Ex.ª, outrora concordamos sobre a
questão do trânsito da nossa cidade, do trânsito da região metropolitana.
Inclusive, de forma conjunta, assinamos um requerimento para que seja
realizada uma audiência pública para tratar sobre o trânsito de São Luís,
sobre o trânsito da região metropolitana, como, por exemplo, a instalação
de passarelas. E mais uma vez concordo com V.Exa. que nós devemos nos
unir. Independentemente de questões partidárias, ideológicas, ou familiares,
é importante haver uma união não apenas no discurso, mas na ação. O
tema que foi levantado eu iria utilizar a tribuna para mencionar, assim
como V.Exa., e preferi fazer um aparte. É porque de fato tem atingido
cidadãos com comprometimento de direito, um perecimento de direitos.
Eu recebi uma denúncia da consumidora Rainara Araújo Couvert. Ela é a
síndica do Condomínio Residencial Nono Anil. O Condomínio Residencial
Novo Anil foi amplamente divulgado nas redes, blogs, sites, etc., pois, em
razão das chuvas, houve a elevação do nível da água, inclusive havendo
uma enchente dentro do próprio condomínio, gerando danos de ordem
moral e de ordem material na modalidade lucro cessante, na modalidade
emergente. E diversos foram os moradores que tiveram danos não apenas
no seu imóvel, no seu empreendimento, como também nos seus veículos,
havendo a perda total desses bens, acionando seguro, acionando a
construtora. E o que há de pior, a Construtora Monteplan Engenharia não
deu, até o momento, nenhuma resposta a esses consumidores. Eu estou
fazendo um requerimento aqui a esta Casa, à Mesa da Assembleia Legislativa
para que a gente possa em conjunto fazer uma inspeção nesse condomínio,
para que em conjunto a gente possa acionar os órgãos de defesa do
consumidor, como o Ministério Público, a Defensoria, o PROCON,
também convocar o CREA, a Defesa Civil, Órgãos da Prefeitura e fazer
uma inspeção no condomínio. Porque nós sabemos que a chuva é um
motivo de força maior, que exclui a responsabilidade, mas, a partir do
momento em que essa empresa não fez uma drenagem adequada ou construiu
aquele empreendimento numa área inapropriada, ela passa a ter
responsabilidade. E eu entendo que é dever desta Casa se unir realmente e
promover essas investigações.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Agradeço a V. Ex.ª,
Deputado Duarte, e o parabenizo pelo destaque que teve aí nos últimos
anos na questão do Direito do Consumidor. E isso aí de toda forma envolve
o direito do consumidor. Quem adquire um apartamento num conjunto
desse geralmente são pessoas com uma faixa de renda não tão alta e que
têm problemas seríssimos. Então a gente tem que fazer como V. Ex.ª tem
feito de maneira constante aqui, se posicionar realmente ao lado dessas
pessoas. E é claro que chuva é fator excepcional, mas desde que haja
comprovação de que a empresa cumpriu com sua parte. Senão ficaremos
aqui eternamente numa batalha inglória, culpando São Pedro pelos
problemas da humanidade. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado Dr.
Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLESIO – Deputado Hélio
Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Deputado
Dr. Yglésio, eu parabenizo V. Ex.ª pela relevância do assunto agora de
manhã. É pena que a gente realmente se lembra dessas coisas na hora em
que acontece o fato, ou seja, real. Mas aqui no nosso Norte e Nordeste, as
construtoras, quando vão fazer um empreendimento desses, tiram licença
em todos os órgãos e todos aprovam tudo direitinho. E V. Ex.ª tocou num
assunto aí importantíssimo, que é a fiscalização. Se a fiscalização fosse
eficaz estaria evitando, claro, essa catástrofe que acontece aí com as chuvas
grandes. E nós precisamos do inverno, faz parte das quatro estações que,
graças a Deus, nós temos aqui no Maranhão: inverno, verão, outono,
primavera, certo? Mas não é que eu culpo diretamente um agente público,
mas o agente financiador, a Caixa Econômica, ela tem um quadro lá de
engenharia bem eficaz e que antes de liberar o dinheiro, o financiamento,
que a maioria desses conjuntos aqui foram liberados pela Caixa Econômica.
Então, a Caixa Econômica levanta todo o projeto, projeto arquitetônico,
projeto elétrico, hidráulico, enfim, o solo, levanta tudo, não sei como libera
uma construção dessa, como nós ficamos constrangidos de acordar pela
manhã cedo, a pessoa que não está sabendo o que está acontecendo fora,
ver o seu carro lá submerso, como nós vimos aí em vários conjuntos desse
e uma camada da mega população economicamente na média para baixo.
Como é que essas pessoas vão agora... E o pior não é isso, Deputado, é que
o seguro não cobre, a empresa não pagou a última parcela, o morador não
sabe de nada, nem onde reclamar, porque às vezes já venceu até o tempo
dos cinco anos, a empresa quando entrega um empreendimento desses me
parece que são cinco anos que ainda fica com responsabilidade da
manutenção, mas muitos já venceu esse prazo e aí agora? Como é que
essas famílias vão ficar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio, peço-lhe que conclua o seu pronunciamento, em
razão de já ter ultrapassado seis minutos e os outros deputados estão
aguardando.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, a sua
benevolência é grande, e um assunto desse eu acho que deveria era se
estender até o final da Sessão, em vez de estar ouvindo abobrinhas por aí
com o tempo, porque isso é importante esse assunto.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) –
Inclusive, Deputado Yglésio, Presidente, eu estou aqui com um laudo de
um engenheiro, Paulo Oliveira, condenando a obra do Condomínio Novo
Anil, da Construtora Monteplan Engenharia. Está aqui um fato que merece
a nossa atenção, a nossa investigação aprofundada para fazer com que a lei
seja respeitada e que as fiscalizações sejam realizadas no momento adequado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Para concluir,
realmente, eu só faço a reflexão, nós temos com a nossa tradição de
engenharia, muitas vezes aí, negligente, porque é necessário, com respeito
aos grande engenheiros que o Maranhão tem, mas destacar essa negligência
que a gente observa de uma maneira tão costumeira aqui no Estado, nós
temos muita sorte, Deputado Hélio, de São Luís estar no meio de uma ilha.
E com uma farta rede de drenagem natural não ocorrerem mais catástrofes.
Então, destaco aqui a sorte de morarmos realmente numa ilha. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, nossa galeria,
imprensa, internautas que acompanham a nossa Sessão, por meio também
da TV Assembleia. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, primeiro,
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eu quero cumprimentar o Deputado Yglésio, pelo lúcido pronunciamento
a respeito do momento crítico que vive toda a nossa Ilha e alguns municípios
também do interior do Estado que sofrem com a quantidade das chuvas
que tem caído em poucos dias no nosso Estado. Mas o tema que me traz
aqui, Senhor Presidente, é para falar a respeito de uma indicação que
entrego hoje à Assembleia Legislativa, de um tema que julgo ser muito
relevante, tema esse que está sendo também discutido e já proposto na
Campanha do Contran, que é o tema da Campanha Educativa de Trânsito,
de âmbito nacional com o tema: ‘No trânsito, o sentido é a vida’. E um dos
primeiros temas a ser discutido é justamente o foco no pedestre. E a
indicação que faço, Deputado Edivaldo Holanda, é para que a gente possa,
a Prefeitura de São Luís possa fazer estudos de viabilidade, mas também a
nossa indicação já contempla dois pontos específicos de São Luís para que
possa ser feita passarela elevada para os nossos pedestres, ali na Avenida
Carlos Cunha, que liga ali o Jaracaty ao São Luís Shopping; na Avenida
Daniel de La Touche, que liga ali o Maranhão Novo ao Shopping da Ilha.
São dois lugares de grande movimentação, de grande passagem de pedestres
e que precisam ser atendidas pelo poder público. E é importante que a
gente tenha noção de alguns dados relevantes, que são apresentados hoje
no Brasil. A OMS, por exemplo, aponta o Brasil na 56º posição entre 180
países em um ranking dos países mais violentos no trânsito. Quando você
leva isso para as capitais, isso eleva mais ainda. Eleva mais ainda, porque
temos um número, uma frota grande de veículos em São Luís, no nosso
caso aqui em São Luís, tanto de automóveis quanto de motos. Se a gente
pegar aqui um dado, São Luís hoje entre as 50 maiores cidades do país, São
Luís é 34ª com quase 200.000 veículos. É o último dado entregue a respeito
da nossa capital São Luís, e a 17ª em maior número de motos. Então você
vê a necessidade da construção de união de forças para que a gente possa
ter passarelas para os nossos pedestres elevadas, construídas na nossa
capital em São Luís, é um tema que deve ser debatido nesta Casa e aproveito
aqui, Deputada Mical, para chamar os Deputados estaduais que são votados
em São Luís, Deputado Roberto Costa, que são votados em São Luís e que
a gente possa também dialogar com a nossa bancada federal, para que a
gente possa regimentar emendas parlamentares e trazer para a capital São
Luís para a construção dessas passarelas. Aí eu me coloco à disposição da
Prefeitura Municipal de São Luís, Deputado Edivaldo Holanda, para que
a gente possa construir isso juntos. Fica a proposta já na indicação dessas
duas passarelas, na Avenida Carlos Cunha e na Avenida Daniel de La
Touche, que ligam esses dois Shoppings, que têm como já frisei e insisto,
tem uma passagem grande de pedestres na nossa cidade de São Luís nesses
dois pontos, mas também a necessidade de a Prefeitura de São Luís ampliar
esse estudo e ver a real necessidade dos pontos necessários. E conclamo,
mais uma vez, os Deputados estaduais...

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Neto, depois queria um aparte.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – ... dos
Deputado estaduais que são votados em São Luís e os Deputados federais
também que são votados em São Luís, que a gente possa unir forças e
angariar recursos para a Prefeitura de São Luís fazer a construção dessas
passarelas elevadas. Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Neto, eu quero primeiro parabenizá-lo pelo tema que o senhor
leva até a tribuna da Assembleia, que é um tema importante. Nós sabemos
hoje que essa questão do nosso sistema urbano do transporte em si, hoje,
tem que ser pautado como prioridade por todas as administrações, para
mim, a questão dos abrigos e das paradas de ônibus, a questão dos elevados
e hoje essa situação realmente de passarelas. São Luís é uma grande cidade
que já tem grandes avenidas. E hoje a grande dificuldade inclusive da
população na verdade é nessa locomoção dela, de uma avenida para outra,
de uma rua para outra. Então é necessário que a gente possa também dar
segurança à população quando ela não está no sistema de transporte, que
ela possa ter as garantias também do poder público para se locomover de
uma forma segura. Nós temos grandes avenidas aqui. E a gente sabe

exatamente o que a população passa. E eu acho que a Prefeitura tem um
papel fundamental. Mas como V. Ex.ª disse, a solução desse problema não
recai apenas sobre a prefeitura de São Luís, mas, sim, a todos os poderes.
E é necessário que faça exatamente essa grande articulação como o senhor
está propondo aqui em relação ao poder municipal, o poder executivo
estadual e o Governo Federal, que tem um papel fundamental nessa
reestruturação, digamos assim, de todo o sistema estrutural da nossa cidade.
Eu também quero me colocar também à disposição para que a gente possa
contribuir junto com V. Ex.ª, junto com os outros parlamentares nessa
discussão e em articulação com a bancada federal, para que a gente possa
trazer também as condições para que o Prefeito Edivaldo Holanda possa
ampliar esse número de passarelas e atender hoje a nossa população.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Obrigado,
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Me
permita um aparte, Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Deputado
Edivaldo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte) -
Parabenizo V. Exa. que concretamente vai à tribuna desta Casa propor
condições, dar sugestão concreta para ajudar na questão da mobilidade em
São Luís. V. Exa. herda do seu pai, João Evangelista, de saudosa memória,
o espírito da luta por São Luís. Seu pai foi vereador, presidente da Câmara.
Pelo trabalho extraordinário realizado na Câmara de São Luís, chegou a
esta Casa. Foi presidente da Assembleia do Maranhão. Foi um grande
articulador político, senão um dos maiores desse Estado. Infelizmente o
destino fez com que ele partisse muito jovem ainda e não aumentasse sua
contribuição. Mas V. Exa. está aqui com o mesmo espírito de luta, espírito
público voltado especialmente para a nossa Capital. E parabenizo V. Exa.
por esta visão. E quero dizer que é importante ajudar ao município que
tem crise financeira aguda. Daqui como dos demais municípios do Brasil
os recursos mal pagam a folha e faltam recursos para o investimento.
Então nós temos aqui, por exemplo, V. Exa. referiu o assunto na tribuna e
o Deputado Roberto Costa corroborou, de ajudarmos com emenda. E eu
quero dizer a V. Exa. que dentro desta esteira, eu me proponho a passar a
500 mil reais para ajudar pelo menos numa passarela em São Luís, não dá
para fazê-lo, salvo engano, vai em volta de um milhão e meio, uma passarela
dessa, mas já ajuda muito. Se eu passo 500 mil, V. Exa. Deputado Hélio,
que é bem votado aqui, Roberto Costa, nós temos vários deputados aqui
bem votados, nós vamos ajudar a prefeitura a fazer aí duas, três, quatro
passarelas em São Luís, que é importante, como dissemos num debate
passado, não há cultura do nosso povo de usar a passarela, já tivemos uma
no passado que acabou porque ninguém utilizou, mas hoje há um novo
entendimento, há uma nova necessidade, há um novo espírito, as pessoas
orientadas, com certeza, elas poderão usar essa passarela, uma iniciativa
simples, mas importante para mobilidade da nossa capital. Salvo engano,
V. Exa. já vai ao encontro daquilo que o prefeito já pensa e já deve estar se
movimentando para fazê-lo. E aí entra a sua colaboração e desta Casa, que
é muito importante. Parabéns!

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Agradeço
o aparte do Deputado Edivaldo Holanda, o Deputado Roberto, e eles
levantam um tema muito importante, Deputado Edivaldo falou da
necessidade dos municípios angariarem recursos para fazer investimentos.
A gente vê ao longo dos anos responsabilidades sendo atribuídas aos
municípios, já estão em tratamento de água e de esgoto, o próprio trânsito,
a saúde básica, a educação básica, enfim, ao longo dos anos, várias
responsabilidades foram sendo atribuídas as Prefeituras e os recursos ao
longo dos anos foi ficando na União. Então, não há que se falar. Existem
várias discussões hoje no país para que o Brasil possa voltar a crescer:
reforma da Previdência, reforma tributária, mas há que se falar também no
Pacto Federativo, de um novo Pacto Federativo, Deputado Wellington. Eu
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não vou me estender nesse assunto porque vai sair um pouco aqui do
nosso tema de discussão, mas é um tema por se trazer a esta Casa e essa
Assembleia também, discutir um novo Pacto Federativo e uma redivisão
de recursos em nosso país, para os municípios e para os Estados. O
Deputado Edivaldo já colocou que vai disponibilizar recursos da sua
Emenda parlamentar. E da minha parte também, obviamente, não poderia
vir a esta tribuna falar deste tema sem destinar também. E fica essa
conclamação aos demais deputados que são votados na nossa cidade de
São Luís para que a gente possa fazer a destinação destes recursos para
que possam ser construídas estas passarelas tão importantes. Foi dito
inclusive aqui pelo Deputado Roberto, salvo engano, que não havia uma
cultura da população de usar essas passarelas, outrora já houve em São
Luís, mas não foi bem aproveitada pela população. Ao tempo que é
necessário a gente fazer a construção dessas passarelas é necessário também
trabalhar com políticas públicas educativas para que elas possam ser
efetivamente usadas e a gente possa conseguir diminuir o número de
acidentes no trânsito de nossa querida São Luís.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Deputado
Neto, parabéns pelo assunto, aí quando o Deputado Roberto ressaltou a
cultura, aí que está a maior contribuição do poder público entrar neste
ponto de mudar a cultura, cada gestor tem, na sua parte obrigatória de
gestão, contribuir para que a população mude seus costumes, como aqui
no Norte e Nordeste, como brasileiro em si cospe no chão, joga ponta de
cigarro no chão e aí por diante. Então quando o Deputado Edivaldo criou
esses Ecopontos, eu fazia parte da equipe e faço, e desejo que ele tenha
bastante sucesso no resto da sua gestão, criamos o Ecoponto de fundamental
importância para os bairros. Mas o povo, na verdade, larga o Ecoponto
aqui e bota o lixo bem do lado, como acontece ali na Santos Dumont, está
cheio de lixo ali e quando vem uma chuva grande automaticamente entope
todos os bueiros e é uma catástrofe atrás da outra. Mas V. Ex.ª tocou em
um assunto que eu até já dei entrada hoje, uma comissão que vai acompanhar
o desenrolar do Pacto Federativo. O Pacto Federativo exatamente nessas
regiões metropolitanas vai ser de fundamental importância na distribuição
de renda e para discutir os problemas de cada Estado, de cada município,
a divisão de rendas, a centralização que a União dá com uma mão e tira com
a outra. Está certo? Então os municípios quase todos estão inviabilizados.
Tem município aí que não se autossustentada, o prefeito não cobra imposto,
ele não sabe a obrigação dele por falta até de orientação. Eu me preocupo
com essas questão que nos parecem simples, mas não são tão simples
assim. Até aqui mesmo na Casa, eu tenho um requerimento meu que já
transitou na Casa direitinho, para que instalemos de fato e de direito a
Escola do Legislativo e eleve a nível superior, porque isso vai ser de
fundamental importância para todos nós aqui e, quem sabe, extensivo à
Câmara de Vereadores direitinho para que cada vereador saiba desenvolver
o seu verdadeiro papel. Então de vez em quando um deputado ou outro
como V. Ex.ª, jovem, inteligente e pretende até ser candidato a prefeito da
nossa cidade, não é isso? Então tem que trazer esses temas ao debate. E eu
também que estou aqui acompanhando vejo esse assunto interessante e
nós vamos debater isso, é de fundamental importância para que a nossa
sociedade, nossos ludovicenses sintam, tenham o prazer de ter nos escolhidos
para lhes representar. Outro fato também, Deputado Neto, que estamos
aqui e até conto com a benevolência dos nossos pares aí, amanhã vai ser, se
o Plenário decidir, a criação do Procon Legislativo. Esse Procon vai
notabilizar a gestão do nosso Presidente e a nossa passagem por aqui que
vai ser mais um instrumento de cobertura, de garantias para os nossos
usuários, de uma maneira geral, os ludovicenses, e por que não falar no
estado todo do Maranhão, mais um instrumento de responsabilidade e de
cobertura aos nossos usuários quando se sentirem lesados. Por exemplo,
uma situação dessa, a catástrofe que aconteceu aí com a chuva que deu
anteontem, ontem, e há a probabilidade de chover mais ainda até domingo,
segundo a meteorologia, segundo a Maju, aquela morena linda da Globo,
que sou fã e assisto sempre, até domingo vai. Então lhe parabenizo pelo
assunto. Hoje tiveram vários assuntos aqui de fundamental importância.
Então um pessoal que fica às vezes falando abobrinha e tudo e tal, e o
Presidente é bom quando ele fica assim entretido ali, conversando ali,

porque a gente discute os assuntos aqui embaixo. Mas parabéns, Deputado.
Um abraço.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Agradeço,
Deputado Hélio. E parabenizo V. Ex.ª por duas iniciativas. Uma iniciativa
de V. Ex.ª para a criação do Procon aqui na Assembleia Legislativa, instalação
deste importante órgão, iniciativa do Deputado Hélio Soares; e a outra, a
Comissão Especial que V. Ex.ª propôs para que esta Assembleia acompanhe
a discussão do pacto federativo. E aproveito e peço ao líder do meu Bloco
que possa estar indicando meu nome para compor essa comissão, que
julgo de muita importância para os nossos municípios e para o nosso
Estado do Maranhão. Senhor Presidente, obrigado pela benevolência de V.
Ex.ª, porque já extrapolou o tempo, mas era importante essa discussão.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pode até continuar,
Deputado. V. Ex.ª está defendendo o seu Partido para ser pré-candidato a
prefeito de São Luís, as ideias que V. Ex.ª tem. Criou os restaurantes
populares. V. Ex.ª tem um trabalho significativo, uma doutrina invejável
aqui na nossa São Luís.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado,
Deputado Hélio pela quase declaração de apoio. Mas, Senhor Presidente,
obrigado pela benevolência de V. Ex.ª e agradeço aos colegas pela discussão
nesse importante debate.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Deputado Hélio que alertou que já tinha ultrapassado muito o tempo.
Ele foi quem fez V. Ex.ª concluir forçosamente seu pronunciamento,
Deputado Neto. Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente, volto a tribuna
nessa manhã para destacar uma reunião que ocorreu ontem nesta Casa
sobre acordo de salvaguardas que o Brasil, o Governo brasileiro teria
assinado com o Governo americano. Ontem estiveram presentes aqui o
Deputado Federal Márcio Jerry, o Deputado Federal Pedro Lucas
Fernando, representando a nossa bancada federal, o Presidente Othelino
Neto, o Deputado Marco Aurélio, o Deputado Yglésio e membros da
Sociedade Civil Organizada, além também de vereadores daquele município,
o Prefeito Anderson e vice-prefeito também estiveram presentes, além de
movimentos como Movimento Negro Unificado e a Associação de
Moradores atingidos pela base. E iniciamos ali algumas conversas no
sentido de aprofundar o debate com relação acordo salvaguardas. O primeiro
ponto que nós queremos deixar claro é que este acordo ainda não foi
revelado. Ele ainda não se tornou público. Esse acordo precisa ser aprovado
pelo Congresso Nacional. Pensando nisso, obviamente, o Deputado Pedro
Lucas junto com nossa bancada, já ali também, iniciaram a tratativa de
instalação da frente parlamentar. E, concomitantemente, nós, que já tínhamos
proposto uma frente parlamentar na legislatura passada, criamos aqui com
a assinatura de mais de 12 colegas a implantação da Frente Parlamentar da
Assembleia Legislativa em Defesa da Modernização do Centro de
Lançamento de Alcântara. Obviamente que, primeiro ponto, nós deputados,
a população alcantarense não somos contra a modernização do centro,
mas precisamos discutir pontos, inclusive, daquele acordo que foi feito em
83, das desapropriações que foram feitas, dos estudos feitos por
historiadores, antropólogos, pesquisadores e, obviamente, a sociedade e a
comunidade local. Precisamos, primeiro, conhecer o acordo, que em reunião
representando a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o Deputado
Márcio Jerry, que é Vice-Presidente com o Ministro Pontes da Ciência e
Tecnologia, infelizmente, neste encontro não estava a pauta do acordo.
Primeiro, porque, segundo ele informou, o acordo ainda estava sendo
finalizado e que quando finalizasse, obviamente, que já possui quatro
convites nas Comissões Temáticas da Câmara dos Deputados para o
Ministro de Ciência e Tecnologia apresentar esse acordo para o Congresso
Nacional. O importante que essa discussão, nós como deputados estaduais,
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maranhenses, estejamos presentes mobilizando as comunidades, ouvindo
e ali, ontem, nós já propusemos, inclusive fazer um levantamento do
diagnóstico situacional levando em consideração o contexto histórico, os
impactos gerados pela base de lançamento, o que pode ser tirado realmente
de proveito de todo esse período de instalação da base que já vai para
quase quarenta anos. Então, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
trago este tema à tribuna incluindo aí para informá-los também que nós
vamos começar as discussões na cidade de Alcântara, inclusive pretendemos
fazer que essa comissão, essa frente seja instalada no município de Alcântara.
O Deputado Márcio Jerry ainda frisou que é importante também e o
Presidente Rodrigo Maia já foi requerido para que se crie uma Comissão
Externa Parlamentar para que acompanhe esse Acordo Salvaguarda para
defender, em primeiro lugar, a soberania nacional, para defender a
comunidade de Alcântara. E, obviamente, o Brasil e o Governo Brasileiro
ter vantagem sobre essa modernização. Então, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, já colhemos aqui algumas assinaturas e o Deputado
Hélio está solicitando um aparte. E dizer que nós estamos aqui
empenhados... Inclusive o ex-Deputado Federal, o Prefeito Dutra, Domingos
Dutra também participou da reunião trazendo alguns pontos, até porque
foi advogado de várias comunidades quilombolas no município de Alcântara.
E, obviamente, que esse debate nós vamos iniciar agora vai ser bastante
proveitoso. E esperamos que com essas discussões, com temáticas a gente
pode de verdade favorecer não só a base, mas, consequentemente, a
população de Alcântara e do estado. Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Relevante
o assunto, Deputado Rafael, e eu tenho algum conhecimento com relação
a nossa cidade de Alcântara. Existe lá assuntos melindrosos com relação à
Base de Alcântara, verdadeiramente dita. E para V.Exa., ter uma ideia do
vulto, do tamanho desse assunto da Base de Alcântara, verdadeiramente,
que lá tem o prefeito, que é autoridade máxima do município, mas todo
mundo lá fica com medo dos coronéis. Alcântara parece que ela fica ali sob
uma subordinação militar. Vossa Excelência não pode isso, não pode aquilo,
não pode trafegar, inclusive se V.Exa., sai daqui uma hora dessa, pega um
avião para pousar lá, V.Exa., não consegue pousar se eles não autorizarem.
Eles ficam com um domínio, precisa ser discutido isso aí e saber o que é
que vai ficar em Alcântara, nós sabemos que é desenvolvimento, ninguém
está contra isso. Mas isso aí não pode ser da maneira como eu estou
sentindo que está sendo levada. Temos que nos fazer acompanhar essa
comissão de técnicos especializados para nos dar, passar o diagnóstico e
V.Exa., ter exemplos como já ocorreu em acidentes, catástrofes, lá em
Alcântara, que morreu uma infinidade de pessoas, um monte de famílias lá,
até hoje, que perderam seus entes queridos e, até hoje, não foram reparados
em nada. Então uma Base de Lançamento de Foguetes V. Ex.ª sabe que
mexe com material bélico e tem que ter muito cuidado. E agora vai ser
dobrada mais ainda a capacidade de lançamento. Então, V. Ex.ª tocou em
um assunto que é muito sério e que esta Casa tem responsabilidade para
acionar os nossos deputados federais, primeiro para saber o que vai ficar
em Alcântara? Alcântara vai ser beneficiar em quê? Vai ser só notabilizada
mundialmente, porque fez um convênio com os Estados Unidos para
lançamento de foguete? Temos que saber e os riscos que correm lá com
relação ao lançamento desses foguetes. Que já temos exemplos aqui já, em
um período passado bem recente, a catástrofe. Não sei se V. Ex.ª já era
Deputado quando aconteceu lá em que morreu centenas de gente ali em
Alcântara. Mas me reporto mesmo, no assunto que V. Ex.ª falou aí, que o
município perde a soberania. Isso tem coisas lá, simples lá que você fica
indignado. Porque o povo que é o dono de Alcântara. Quem vive lá, quem
reside é que são os verdadeiros dono de Alcântara. Até para pescar, tem
uma área lá em que você não pode adentrar, porque tem a Aeronáutica lá e
V. Ex.ª sabe que eles ficam todos lá. Eu não sou contra militar, eu já passei
por isso e acho que é salutar até qualquer área militar, mas lá eles subordinam
a população a eles e isso é inadmissível. Perde a soberania e o estado
democrático de direito que vemos lá parece que é todo mundo amedrontado,
porque o coronel não quer isso, o tenente também não e você se subordina
à caserna lá. Isso aí temos que ter um cuidado com isso para que não
continue esse sistema lá. Até eu te dei uma ideia aqui, Deputado Rafael,

quando a gente vai ser candidato lá, a gente procura uma amizade com o
coronel, para o coronel ajudar politicamente. Pode um negócio desse?
Daqui a pouco vão se candidatar lá também. Isso é um negócio absurdo,
sem falar nas proibições que tem, os limites que tem lá. Mas é de muita
importância isso aí, temos que ter cuidado. Vou pedir até ao nosso líder do
nosso Bloco, ao Deputado Vinícius Louro, para que eu me faça presente
nessa comissão. Faço questão de estar presente, me disponibilizo para
acompanhar isso em Alcântara, até porque eu devo muito àquele povo,
tenho meu sentimento voltado para a nossa cidade histórica que é Alcântara.
Muito obrigado, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu agradeço o
aparte. E obviamente a Frente Parlamentar está à disposição de V. Ex.ª
para fazer parte e compor a frente junto conosco e que iniciemos esse
grande debate. E aproveitar o momento para que realmente a gente traga
essa temática novamente e favoreça todas aquelas comunidades,
principalmente a população de Alcântara. Então, Senhor Presidente, era
esse o meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concluindo as inscrições pelo Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos com apartes. Bom, como o Deputado
não está em Plenário, ele ainda não chegou, ele poderá utilizar o Expediente
Final, se assim desejar. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinicius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Vinícius Louro, Presidente, por oito minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V. Exa. que estava ansioso, a tribuna está à sua disposição, por oito
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste
poder. Senhor Presidente, o que me traz, hoje, aqui a esta tribuna e escutando
os pronunciamentos do dia de hoje do Deputado Neto Evangelista, de
outros deputados que estiveram aqui nesta Casa preocupados com as
fortes chuvas que vêm acontecendo no Estado do Maranhão, mais
precisamente na cidade de São Luís, é muito salutar e importante, Deputado
Hélio Soares, nesses pronunciamentos essa luta que os deputados chamam
atenção para essa grande problemática que vem acontecendo na nossa
capital. Mas eu venho mais além. Eu venho aqui falar das fortes chuvas,
Deputado Roberto Costa, que vem ocasionando já inundação das cidades,
por meio do Rio Mearim. É uma problemática antiga. Rodos os anos tem
os alagamentos nas cidades, principalmente ali em Trizidela do Vale,
Pedreiras, Bacabal, Arari, São Luís Gonzaga e Vitoria do Mearim, que são
as principais cidades que são afetadas pelo volume das águas do Rio
Mearim. E nós temos uma problemática que já foi feita audiência pública,
por meio da Comissão de Obras desta Casa, da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa. E fomos à cidade de Pedreiras escutar a sociedade,
o comitê de Bacias com a presença também do Deputado Federal Hildo
Rocha e demais colegas Deputados que estiveram presentes na cidade de
Pedreiras. Antes mesmo de mexerem nas comportas, Deputado Roberto
Costa, já começou o alagamento na cidade de Trizidela do Vale. Já tem
famílias sendo retiradas, pelo que aqui nós temos que reforçar o pedido
tanto ao Governo do Estado do Maranhão, como à Casa civil, ao Corpo de
Bombeiros, à Defesa Civil, à Secretaria de Assistência Social, a todas as
pessoas, a todas as autoridades que podem ajudar de qualquer forma estes
municípios que vão agora atravessar este inverno. E, diga-se de passagem,
a meteorologia mostra que vai chover ainda muito mais. E é muito
preocupante. Nós temos duas situações, que é a questão das enchentes do
Rio Mearim e a questão da Barragem do Rio Flores, porque também toda
aquela água vai para o Rio Mearim. Então hoje o que está lá é a água só,
vamos dizer, sangrando pelo seu vertedouro. É uma quantidade de água
muito grande. E nós temos medo que possa ter que abrir alguma comporta
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até para diminuir o risco de rompimento dessa barragem. É uma barragem
que está abandonada. É uma barragem que é administrada pelo DNOCS.
Eu tive informação, por meio do Deputado Felipe dos Pneus, que o
DNOCS, lá no Ministério, lá em Brasília, informou que a barragem estava
perfeita, em pleno estado de uso, que não tinha nenhum problema que
aquilo ali tudo era especulação. Eu falei para ele, até falei, Felipe: “indaga
porque isso aí não existe”. Lá está abandonada mesmo, os equipamentos
muitos foram furtados, não existe aquela poda, aquela capinação na parede
da barragem.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Vinícius, conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Com certeza,
deputado. E lá já foram feitas denúncias, nós já lutamos para que realmente
as autoridades competentes possam resolver o problema daquela barragem,
mas, Deputado Roberto, eu estou muito preocupado se realmente Brasília,
o DNOCS vai esperar que aconteça uma catástrofe para que depois possa
tomar providência. Um exemplo, eu sempre gosto de levantar, Deputado
Roberto Costa, a barragem de Mariana e a Barragem de Brumadinho, no
Estado de Minas Gerais, uma tinha 13 milhões metros cúbicos de rejeito e
a outra 22 milhões de metros cúbicos de rejeito. A Barragem do Rio Flores
tem 1 bilhão 400 milhões metros cúbicos de água. Para você ver a
preocupação e é bem mais perigoso porque a água quando abrir ali é um
tsunami fluvial, afetando cidades até de 30km do leito do rio. Então, nós
vamos mexer com bem mais gente, pega Lima Campos, Bernardo do
Mearim, Igarapé Grande, aquelas cidades todas, Conceição de Lago Açu e
assim vai, esse tsunami, e ela vai até chegar no mar. Ela não tem seu ápice
de diminuição de pancada. Isso ceifando vidas de muitos maranhenses que
ali residem em torno da barragem do Rio Flores. A questão do Rio Mearim
é aquele problema de nós termos a resposta rápida, ali já está desabrigando
as pessoas, mas o estado já preparando com a questão dos colchonetes,
preparado com a questão da água potável, da água de consumo, preparado
com todo aquele aparato. Nós já requisitamos o Restaurante Popular para
essas cidades que vão ser afetadas para que façam o que fizeram no ano
passado que no almoço e na janta quem estava fazendo a comida desses
desabrigados era o Restaurante Popular. Requisitamos também da SEDES
que a SEDES também coloque a sua equipe para fazer esse cadastramento
para ver aquele Cheque Dignidade. Conversamos com a Secretaria de
Saúde para que a Secretaria de Saúde possa mandar aquela força de saúde,
é um grupo de médicos, enfermeiros, e tudo que vão lá fazendo consulta
diária dessas pessoas já levando a medicação. Então isso a gente tem que
está preocupado para que os municípios não fiquem sozinhos lá na base
cuidando de uma situação que é de nível estadual e é de nível precário.
Quero aqui passar a palavra para o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Vinícius, todo inverno, nós temos participado e acompanhando
sempre essa situação tanto da Barragem do Rio Flores como também do
excesso de chuva e o aumento do nível do Rio Mearim. Eu costumo dizer
que esta Casa tem feito a parte dela nesse acompanhamento, na questão da
fiscalização, nas cobranças que são necessárias fazer ao Poder Público,
Estadual, ao Poder Público Federal, V.Exa. tem sido inclusive também esse
grande comandante em relação a toda essa situação que todos os anos nós
vivemos e nós temos acompanhado também dando a nossa contribuição.
E esse alerta que se faz em relação a barragem é uma coisa que tem sido
discutido já todos os anos. E assim o DNOCS, irresponsavelmente, nunca
dá uma posição definida em relação à situação da barragem do rio Flores,
nunca absolutamente nada. Nunca apresenta um documento que possa,
digamos assim, deixar com a responsabilidade que, Deus o livre, venha ter
qualquer episódio de rompimento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Nenhuma
estatística, não é? Nenhum estudo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Exatamente. Nós já fizemos, inclusive com o senhor, requerimentos aqui
na Assembleia, eu também já estive inclusive em Brasília, como o nobre
Deputado também já esteve inclusive no Ministério da Integração Nacional,
o DNOCS todos os anos fazemos a nossa parte de fazer essa cobrança. E
como eu disse, o DNOCS nunca deu uma posição real daquela situação.
Esse final de semana eu passei na cidade de Bacabal e o prefeito de Bacabal,
nosso Prefeito Edvan Brandão esteve com todo o secretariado, com a
Defesa Civil do município já vendo a situação da nossa população ribeirinha,
lá da cidade de Bacabal e acompanhando toda uma situação. A água já subiu
muito e hoje acreditamos que daqui a cinco dias, se as chuvas continuarem
caindo da forma que está caindo, com certeza teremos desabrigados também
na cidade de Bacabal. No município, inclusive o prefeito já determinou que
a Defesa Civil faça todo levantamento para que a gente possa preparar a
infraestrutura do município para receber a população que possa vir ser
desabrigada em função das enchentes. Mas nós precisamos também
exatamente fazer isso, como se diz, cobrar o Governo do Estado por meio
das Secretarias responsáveis para que comecem a preparar um plano
emergencial de atendimento. Porque os municípios não têm as condições
estruturantes para resolverem sozinhos esse problema, é necessário o
apoio, como sempre teve, do Governo do Estado nesses momentos. Então
o que nós precisamos fazer agora, na verdade, é se preparar. E que Deus o
livre, se as comportas, não digo nem o rompimento, se tiver a necessidade
de abertura de qualquer comporta, pode ter uma certeza: é uma grande
enchente que vai ter em todos os municípios da região do Médio Mearim
que são banhados pelo rio Mearim. Na situação que nos encontramos só
com água da chuva, a situação já é extremamente preocupante e se tiver
uma abertura de uma comporta é como V. Ex.ª já disse, é uma enchente na
certa e um grande número de desabrigados. Então essa colocação que V.
Ex.ª faz aqui hoje é importante que a gente reforce e possa continuar
cobrando o DNOCS para que ele possa se posicionar em relação a barragem
e que também o Governo do Estado, o Governo Federal por meio da
Defesa Civil Nacional, possam dar o suporte necessário para os municípios.
Lá em Bacabal, como eu disse, o nosso Prefeito já determinou que se faça
a preparação, inclusive da áreas que poderão receber os desabrigados, mas
é necessário, claro, que o apoio do Poder Executivo estadual, do Poder
também Executivo federal se juntem, neste momento, para que a gente
possa dar a tranquilidade necessária para essas famílias que porventura
possam vir ficar desabrigadas. Mas quero, mais uma vez, parabenizar pelo
discurso e estamos juntos, mais uma vez, nessa luta em defesa da população
ribeirinha, das nossas cidades ali do Médio Mearim que V. Ex.ª também
atua de uma forma muito firme. E estamos de mãos dadas para que a gente
possa ajudar todas as nossas comunidades, todas as nossas cidades, digamos
assim, a diminuir o sofrimento. Meus parabéns.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Amenizar.
Deputado Roberto Costa, eu quero lhe agradecer pelo aparte. Fico muito
feliz ainda pela disponibilidade de V. Ex.ª, também da cidade ali de Bacabal,
sempre preocupado. Como V. Ex.ª colocou aqui, tivemos já vários
requerimentos juntos, unimos forças para que realmente pudéssemos
solucionar o problema. O problema é crônico nessas cidades todas. E eu
fico muito feliz de me juntar a V. Exa. para que a gente possa deliberar
sobre o Rio Mearim, principalmente amenizando o sofrimento da
população. Aqui o Deputado levantou uma discussão, Hélio, muito
importante no tocante que, se a gente imaginar a abertura das comportas,
de alguma comporta da Barragem do Rio Flores, de cinco a dez centímetros
dessa abertura, nós temos já quatrocentas famílias desabrigadas pelo volume
de água que vai sair e, consequentemente, refletindo mais ainda no volume
de água que vai adentrar no Rio Mearim, aumentando, então, a questão das
águas do rio. Quero aqui passar aparte para o Deputado Felipe dos Pneus,
depois para o Deputado Hélio Soares. Eu sei que o Presidente, hoje está
muito bom e principalmente nesses temas importantes, abrindo o tempo
para que possa trazer uma discussão mais profunda a esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (aparte) - Então,
Deputado Vinícius Louro e Roberto Costa, estive no Ministério de
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Desenvolvimento Regional em Brasília na semana passada, na Secretaria
de Recursos Hídricos. E estive com o Marcelo, que é o Secretário Executivo.
E o DNOCS faz parte dessa Secretaria de Recursos Hídricos. Segundo a
informação do Marcelo, que é o Secretário Executivo, os dois problemas
dessas barragens era só um cabo, que estava sob controle, que não tinha
nada de exagero na questão de preocupação. Então eu acho importantíssimo
que a Comissão de Obras, não só a Comissão de Obras, como os demais
deputados, que possamos fazer essa vistoria. Mostrei para ele a situação
crítica com que estamos preocupados. Ele disse que teve acesso a alguns
vídeos e que está sob controle. Mas segundo relatos, até V. Exa. trouxe,
tivemos uma audiência pública aqui a respeito, da Comissão de Obras
junto com a Comissão de Meio Ambiente. E está um caso de preocupação.
Então por isso eu até convidei a eles, para que possam mandar algum
representante deles para fazer a vistoria. E fiz a questão do requerimento
sobre a sede aqui no Maranhão. Como um órgão que não tem uma sede no
Estado vai administrar? Então é uma grande preocupação nossa. Então eu
acho que não só uma preocupação minha como da Comissão, creio que de
todos os deputados principalmente da região, como V.Exa. faz parte.
Então o nosso interesse é de a gente fazer essa vistoria, ter o nosso laudo
juntamente com os profissionais da área, com o CREA, com o Ministério
Público, tanto órgãos estaduais como federais, para a gente passar essa
segurança. Estamos criando também um plano estadual dessas barragens.
E a grande situação é que tem a Lei nº 12.334, que é uma lei federal, o artigo
4° é referente ao plano de evacuação. E no Maranhão infelizmente não
tem. Então vamos ter esse estudo para a gente ter esse plano de evacuação
e passar a segurança para todos os maranhenses. Então, Deputado, lhe
agradeço pelo aparte. Agradeço ao Deputado Roberto Costa. Então o
nosso interesse é o quê? Reunir os deputados e tomar a frente disso, que
é o nosso papel.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Felipe dos Pneus, muito obrigado pelo aparte, lhe agradeço pela atenção e
carinho que V.Exa., como Presidente da Comissão de Obras, vem à frente
realmente deliberando a respeito da questão das barragens e outras
demandas. Essas informações são muito importantes. Mas dizer, Deputado
Hélio Soares, que isso é uma irresponsabilidade, é uma falta de respeito.
Um órgão como DNOCS dizer que lá está tudo sob controle. Não tem
controle algum. Eu quero saber, porque eles sempre fazem uma avaliação,
Deputado Roberto Costa, para saber do nível de risco que corre essas
barragens. E lá atrás, em 2014, 2015, esse nível de perigo já era médio
aumentando para grave. E aí eu vejo agora em 2019, sem investimento
nenhum, tudo abandonado, jogado às traças, uma pessoa representando o
DNOCS, vai lá no Ministério, onde está todo mundo lutando para
investimentos, para que possa ser feita a manutenção, um cidadão sem
responsabilidade, sem conhecimento de causa, vai lá no Ministério dizer
que está tudo sob controle, que não tem risco nenhum. Bem aqui mesmo
em Pinheiro, teve um problema do cabo da Barragem, onde foi o Prefeito
que comprou um cabo até da espessura mais fina, para botar lá, que é de
responsabilidade desse órgão, e o órgão vai lá dizer que o problema foi o
cabo, nós vamos comprar. E por que não compra antes? Antes que aconteça
a tragédia, antes que aconteça a problemática. Então, isso é uma falta de
respeito e eu acho que essa Casa tem que repudiar uma situação como
essa, de uma pessoa despreparada, sem saber o que está comandando, que
é o caso do DNOCS, aqui no Estado do Maranhão. Eu vou passar o aparte
para o Deputado Hélio Soares, depois ao Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Primeiro,
os mais novos, Deputado, obrigado. Deputado Vinícius, pertinente o
assunto, adiciono-me à sua preocupação também, mas eu vou fazer uma
pequena ressalva com relação ao Ministro, que nós tivemos lá naquele dia
em audiência, havia vários parlamentares maranhenses, todos com a mesma
preocupação. Que, na verdade, o órgão responsável pelas barragens é o
DNOCS, o DNOCS é órgão responsável, diretamente, inteiramente, pelas
barragens. Ocorre, que lá naquela ocasião, estavam todos nós e o Felipe, e
botaram um vídeo lá demonstrando a situação das barragens. A barragem

comprometida, que é a Pericumã, que está começando a romper pelos
cabos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado, só
um aparte. Esse vídeo foi apresentado pelo DNOCS ou por alguém?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SORES – O vídeo foi colocado
por um louco, secretário do prefeito, para puxar saco do prefeito ele disse
que a Barragem de Flores estava sem problema nenhum e eu contestei na
hora com o ministro, olhe, isso aí não leve em consideração esse vídeo aí do
secretário, que o secretário...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – De qual prefeito,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Secretário do
prefeito, lá de Pedreiras. Ele dizendo que estava em perfeitas condições, o
vídeo lá, ele viu, olha, então, vamos nos preocupar só com a Barragem de
Pericumã.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (aparte) –
Inclusive, Deputado Hélio Soares, me desculpe aqui o aparte, Deputado
Vinícius Louro, ele falou essa seguinte conclusão: que levaram um vídeo,
que passando uma total segurança, que a barragem estava tudo sob controle.
Só que eu pedi por meio de ofício informações sobre as barragens aqui no
Maranhão para gente já ter um certo laudo, para gente poder partir para
cima a respeito disso.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Justamente, Deputado Felipe, estou falando justamente que o ministro se
despreocupou por causa desse vídeo que o cara levou, irresponsável, não
sabe o que estava falando, estava no momento político, de reeleição, ou
eleição de prefeito, e ele disse, ele estava falando da utilidade da Barragem,
dos pescadores, de todo mundo, da população, para agradar ao prefeito
fez o vídeo e mandaram esse vídeo para o Ministro, totalmente uma
irresponsabilidade inimaginável. Uma irresponsabilidade sem tamanho levar
um vídeo desse para o ministro. Eu não sei é quem levou esse vídeo para
ele que eu perguntei no momento, ele disse vou já lhe falar, Deputado. E na
saída era para eu pegar o nome, mas o vídeo está lá no Ministério, essa
pessoa desvairada no vídeo dizendo que a barragem lá de Flores estava em
perfeitas condições, que tinham acabado de dar manutenção, tudo e tal, o
Ministro obviamente não ia fazer intervenção, nenhuma. Então cabe a nós
voltarmos novamente lá com o Ministro e dizer que há perigo eminente
sim e que não vamos à toa nos deslocarmos daqui para Brasília para fazer
uma denúncia em vão. Está certo? E Pinheiro se não tiver cuidado, Pericumã,
Deputado Vinícius, vai ocorrer uma catástrofe ali. Então só queria me
adicionar à sua preocupação e fazer essa ressalva, que o que fez essa
preocupação do Ministro foi esse vídeo desse rapaz que apareceu lá e até
eu ainda disse ao Ministro: ‘olhe, não leve em consideração porque ele está
puxando-saco do Prefeito’. Muito obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu lhe agradeço,
Deputado Hélio Soares. É preocupante. Estou tendo ciência desse vídeo,
desse Secretário agora por meio de V. Ex.ª, por meio do Deputado Felipe
dos Pneus, digno de repúdio. Eu acredito que realmente esse tal fato, vou
até procurar averiguar mais próximo, porque se foi isso então justifica
realmente uma incompetência de uma pessoa que realmente não sabe de
nada. Para tentar bajular administração lá do Prefeito, de onde ele é
Secretário, e dizer que está tudo ok e trazer um problema e dizer que está
tudo perfeito na Barragem do Flores, até porque é crônico, isso é antigo
essa problemática, acontece todos os anos. São criadas Frentes
Parlamentares, Comissões saem daqui para lá in loco olhar, agora mesmo
teve uma Audiência Pública com o Deputado Federal, com vários Deputados
Estaduais, o Presidente da FAMEM, vários Prefeitos para tratar da
Barragem do Rio Flores e chega um vídeo... então quer dizer que estamos
brincando de trabalhar para o povo? Se é a demanda que estamos ali
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olhando, observando, eu presente ali sabendo de tudo o que está
acontecendo e um Secretário, assim irresponsavelmente, ir a Brasília para
mostrar um vídeo para o Ministro que não condiz, é totalmente o contrário
da realidade.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – E por
ironia o desvairado é Secretário de Meio Ambiente. Pode imaginar como...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Vossa Excelência
não lembra o nome, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu lá quero lembrar
o nome de um desequilibrado desse! É Secretário lá, de Meio Ambiente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Talvez seja
por isso que o Prefeito de Pedreiras está passando por uma situação de
descredibilidade, de desaprovação total, talvez seja por pessoas como
essa aí, do Meio Ambiente, que foi levar um vídeo lá para o Ministro sem
nenhum tipo de responsabilidade. Queria passar aparte aqui ao Deputado
César Pires e agradecer, Presidente, pela benevolência. Eu sei que agora
quem está na Presidência é o Deputado Marco Aurélio, mas como seu
Bloco teve também, gostaria da sua benevolência para que a gente possa
continuar a discussão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado,
o tema é interessante e por conta do interesse de todos nós, eu expedi o
Requerimento n.º 033/2019, datado de 11 de fevereiro, portanto passou de
30 dias, argui na lei de acesso a informação, à SEMA. Porque no relatório
da ANA, Agência Nacional das Águas, deixou de fazer um levantamento
científico, dados técnicos por falta justamente de elementos patrocinados
pela SEMA. Eu farei um pronunciamento amanhã por conta disso. Sei que
é extremamente importante a questão da barragem do Flores, mas queria
alertar V. Ex.ª que temos 74 barragens aqui no Maranhão, 07 barragens de
resíduos industriais todas com risco, bem aqui na Alumar. Não são dados
meus, são dados da própria ANA. Estão aqui. Dizendo também aqui para
nós, Deputado, que a Barragem do Bacanga a categoria de risco é de altos
danos causados. Ela pertence ao Governo do Estado do Maranhão, não
tem estudo e podem ser avassaladoras também as consequências disso. E
nós, às vezes, viramos as costas para esse tipo de situação. Isso não quer
dizer que a sua luta não é interessante. Está aqui também e eles colocam
aqui no relatório da ANA a questão da Barragem do Flores, para que o
senhor possa ter interesse, Joselândia ....

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado, só
por motivo de esclarecimento, é porque eu gostaria de saber só qual é a
data em que foi feito esse relatório?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – 2017.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - E lá já dizia
isso aí?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Já dizia. Olha aqui,
alto: médio risco de acontecer, mas altos danos, se vier a acontecer. O
senhor está entendo? É médio. Agora veja bem o seguinte: é histórico isso.
Eu também já fui votado na região. O que eu quero mostrar para V. Ex.ª é
que nós temos que pegar como um todo, do Governo Estadual e do DNOCS.
Essa comissão tem que estudar o todo, não podemos virar as costas para
questão, não. Eu assistindo a Voz do Brasil, o Governo não tem recursos
para essa situação do DNOCS. Não foi deputado, não foi Câmara; foi a
Voz do Brasil. Não há recursos para o DNOCS para poder fazer esse
levantamento. O próprio Governo já declarou isso. Como é que nós vamos
de encontro a isso? Eu sugiro... A sua luta é muito boa. E eu farei um
pronunciamento amanhã, porque eu acho que a SEMA também tem parte
de responsabilidade nisso, porque não tem relatório aqui da ALUMAR,
não tem relatório do Flores. Ah, mas é federal. Mas tem que ter um

relatório para poder fazer o impacto da Agência Nacional das Águas e as
consequências que estão dando. V. Ex.ª viu ontem no Jornal Nacional e
hoje pela manhã. V. Ex.ª viu também cedo as rotas de fugas que já estão
sendo criadas, Deputado Hélio Soares, já prevendo isso. Nós estamos
falando isso desde que eu sou Deputado aqui, mas não tem uma ação
concreta nesses anos todos para que a gente venha dizer assim: “Não,
fizemos isso que melhorou uma comporta daquela.” Nunca eu vi, Deputado.
Nunca eu vi. Se alguém disser o contrário, nós temos amanhã e temos até
o final do nosso mandato em relação a isso. Então eu vou também levantar
essa situação daí da inadimplência, vamos dizer assim, que a SEMA tem
conosco com esta Casa. Porque foi aprovado nesta Casa encaminhamento
11 de fevereiro, publicado no Diário aqui da Assembleia Legislativa no dia
14 de fevereiro, um encaminhamento sem resposta em relação a isso. Com
isso fica a prejudicialidade por parte da Agência Nacional das Águas de
fazer um levantamento, porque ela não tem elementos, Deputado Hélio.
Então não adianta a gente questionar só uma não. E o Bacanga que é alto
risco mais do que o Flores? Onde é que fica nossas ações? E é essa que é de
interesse da Assembleia, porque é do Estado. As outras nós estamos
remetendo e devemos chamar os Deputados aqui e discutir, mas coisas
concretas. Tem recurso? A primeira coisa que nós temos que perguntar:
tem interesse político? Tem recurso? Porque o que eu ouvi na Voz do
Brasil é que não tem, e aí audiências públicas. Eu até me recusei de ir nessa
agora por conta de saber que é estéril essa discussão que a gente vai fazer.
Tem que olhar onde é que a gente pode fazer. Ficar perguntando a secretário
de município, prefeito e deputado estadual resolve, não. Chama a atenção
da imprensa, mas não chama a atenção de quem pode resolver, mas é válida
a sua luta. Tanto é que eu vou para a tribuna amanhã para mostrar isso
aqui, corroborando com tudo que V. Ex.ª está falando, porque eu acho que
é justo o que está fazendo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
César Pires, quero aqui lhe agradecer.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Deputado
Vinicius, eu queria só deixar uma sugestão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Hélio, por mais que o
debate esteja interessante, eu pediria que V. Ex.ª fosse sucinto.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Nós já
vamos almoçar, Deputado? É importante. O Deputado César falou que
não há recursos, mas aí nós temos que acionar nossa Bancada Federal e
fazer emenda de bancada. Emenda de bancada é para isso, para essas
coisas aleatórias que surgem de momento no nosso cotidiano e
perfeitamente, os nossos deputados, com certeza, tem três senadores,
dezoito federais e com a nossa ajuda do interesse público, é só desviar a
Emenda de Bancada e fazer uma coisa emergencial, Emenda de Bancada é
para isso, Deputado, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Já concluindo
e já está no avançado da hora, 12h30 dessa tarde, agradecer ao Presidente
em exercício Deputado Professor Marco Aurélio. Eu sei que ele tem o
horário certo do almoço, mas é muito importante a discussão. E dizer que,
Deputado César, dentro desses investimentos que V. Ex.ª fala que não tem
para o DNOCS, mas já houve muitos recursos que o DNOCS administrou
para que pudessem ser feitas essas manutenções, agora o seguinte: eu
nunca vi. Houve uma manutenção no passado que foram compradas as
engrenagens, foi até um equipamento muito caro para tirar ferrugem, a
base de água, um jato muito forte, que foi feito lá e, mais nada. Não existem
investimentos, e o DNOCS recebeu muitos recursos no passado, agora, a
gente não vê nenhum tipo de fiscalização dentro desses recursos no
DNOCS. Quero aqui agradecer e me colocar à disposição. Eu também sou
um Deputado da base do governo, mas às vezes eu fico preocupado com
a atuação da SEMA. Sei que o nosso Governador muitas das coisas que lá
da SEMA, ele não tem conhecimento, como, por exemplo, cadê os recursos
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que as empresas disponibilizam para a Secretaria de Meio Ambiente em
forma de compensação ambiental? Haja vista, Senhor Presidente, que
nunca houve um investimento no Rio Mearim. Então, eu sempre provo
essa questão da SEMA e das empresas como a Termoelétrica Eneva, que
não sou contra o progresso, mas que esse progresso possa vir de forma
responsável. Mas cadê a compensação ambiental dessa empresa para que
ela possa fazer o reflorestamento no Rio Mearim? Campanhas educativas,
e outros investimentos que ela pode ajudar a ter a manutenção e conservação
do Rio Mearim? Outro problema sério, a SEMA, ela dá uma outorga para
que essas empresas funcionem, por que não segura as outorgas, até que
essas empresas consigam fazer esses investimentos? De quem é a
responsabilidade? Os estudos que têm lá, Deputado Hélio, não é a secretaria
que faz, é a própria empresa que fornece, ou seja, V. Ex.ª acha que a
empresa vai arrumar provas contra eles mesmos? Dizer que a água que
capta do Rio Mearim é de uma temperatura, quando ela recebe a água,
Deputado César Pires, recebe de uma temperatura, lá é para resfriar a
turbina, quando volta é com uma temperatura maior. A água que recebe
uma quantidade de metros cúbicos, quando vota é bem menor, porque
evapora lá dentro, ou seja, quem faz essa alimentação dessas informações
é a própria empresa. Então ela não vai gerar prova contra ela mesma.
Então, Senhor Presidente, muito obrigado, pelo cansaço de V. Ex.ª, o
horário elevado...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Não, Deputado Vinícius, não é o
cansaço e nem a vontade de almoçar não, é o cumprimento do Regimento.
Se V. Ex.ª quiser se inscrever no Expediente Final, terá mais dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Não. Eu até
tenho o tempo da Liderança, mas eu sei que V. Ex.ª está muito cansado...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Se quiser utilizar, eu estou aqui
para ouvir V. Ex.ª, mas não nesse tempo regimental mais.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Fique à vontade.
Meu muito obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Terceira 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. 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 Ciro Neto, Duarte Júnior, Wellington do Curso e
Adriano. Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº
005/2019), que institui o “Programa Estadual Habitar no Centro” e
suspendeu a sessão para que as Comissões de Justiça; de Orçamento e
Comissão de Obras e Serviços Públicos se manifestassem sobre o mesmo.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que as Comissões
aprovaram o Projeto, rejeitando a Emenda nº 001/19, de autoria do
Deputado Adriano e acolhendo a Emenda nº 002/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio. Dessa forma o Presidente submeteu ao Plenário a votação
em destaque para a Emenda nº 001/19, que foi discutida pelo autor, que
também a encaminhou a votação no sentido de sua aprovação, enquanto o
Deputado Rafael Leitoa, o fez no sentido contrário. Submetida a apreciação
do Plenário esta Emenda foi rejeitada e o Projeto foi aprovado, com a
Emenda nº 002/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio. Em seguida o
referido Projeto de Lei foi aprovado em redação final o encaminhado à
sanção Governamental. Na sequência, foram submetidos à deliberação do
Plenário e aprovados os requerimento nº 107/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de
congratulação a toda equipe do programa “Na Hora”, da Emissora de
Rádio 92.3 FM, pelos serviços prestados a sociedade maranhense; 110/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, solicitando que seja
enviada mensagem de congratulação pelo 52º (quinquagésimo segundo)
aniversário de emancipação política do Município de Santa Inês, na pessoa
do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal e 133/2019, de autoria
do Deputado Othelino Neto, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 097/2019, de sua autoria, e o Projeto de Resolução nº 022/19, de
autoria da Mesa Diretora. Conforme acordo de lideranças, foi apreciado na
presente Ordem do Dia, o Projeto de Lei nº 097/19, que dispõe sobre a
instituição do “Mês Abril Marrom – Mês Estadual de Combate à Cegueira”,
com parecer verbal favorável da CCJC. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 128/2019, de autoria do Deputado
Zé Inácio Lula, solicitando aos Ministérios das Relações Exteriores e da
Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, cópia do Acordo de
Salvaguardas Tecnológicas (AST) assinado no último dia 18 de março, por
representantes do Brasil e dos Estados Unidos da América (EUA) e 131/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, à Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes, solicitando informações sobre a existência de
Projetos para a instalação de passarelas de pedestres em São Luís, de
orientação e educação para o trânsito e 132/2019, de mesma autoria,
solicitando que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 040/2019, contrário
ao Projeto de Lei nº 23/2019, de sua autoria. Foram indeferidos os
Requerimentos nºs: 072/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
informações ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão, Senhor Joel Fernando Benin, acerca do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA; 129/2019, também de autoria
do Deputado Adriano, solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda,
Senhor 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; 130/2019, ainda de autoria do Deputado Adriano, solicitando aos
Secretários de Estado da Casa Civil e de Comunicação Social e Assuntos
Políticos, informações detalhadas a respeito da estrutura de pessoal que a
gestão estadual dispõe atualmente. O autor recorreu da decisão da Mesa e
os Requerimentos foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária.  Na forma regimental também foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei n° 49/2019, de autoria da
Deputada Ana do Gás e os Requerimentos nºs: 134/2019, de autoria do
Deputado César Pires; 135/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares e
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136/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaiza Hortegal. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos
Partidos e Blocos, ouviu-se os Deputados Rafael Leitoa e Duarte Júnior,
falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.  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, 26 de março de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Andreia M. Rezende, Ciro Neto, Daniella Tema,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Othelino Neto, Rigo Teles, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. A Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 128/19, de
autoria da Deputada Mical Damasceno, que considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão a “Banda de Música do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão”. Projeto de Resolução nº 020/19, de
autoria do Deputado César Pires, que concede a Medalha João do Vale a
Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone; Requerimentos n°s: 041/
19, do  Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja discutido e votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 247/18, que dispõe sobre a atualização e
consolidação da divisão político-administrativa entre os Municípios de
Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia; 120/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, enviando mensagem de congratulações e aplausos ao
Instituto Farina, através de sua diretora Irmã Remédios Bogéa, pela Abertura
dos Trabalhos “Rumo ao Jubileu de Ouro”, realizado em 16.03 do corrente,
cujo Jubileu será comemorado em 16 de março; 121/19, do Deputado
Rafael Leitoa, solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs: 252
e 254/2018 de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 122/19, do Deputado
Duarte Júnior, solicitando a inclusão de representantes da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Petrobrás, para
participarem da Audiência Pública, a ser promovida pela da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, a ser realizada na data
proposta de 27 de março do corrente ano; 123/19, do Deputado Doutor
Leonardo Sá, encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Professor
da UEMA, Senhor Algenir dos Santos Ferreira, pelo brutal assassinato
ocorrido no dia 18 de março do ano em curso, na Cidade de Pinheiro; 124/
19, do Deputado Carlinhos Florêncio, também com mensagem de pesar
aos familiares do Senhor José Vieira Lins, (Zé Vieira), pelo seu falecimento
ocorrido em 19 de março do ano em curso; 125/19, do Deputado Ciro
Neto, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão o
Projeto de Resolução de sua autoria que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman “in memorian” aos ex-Deputados Jean

Carvalho, Valdir Jorge e João Silva, para discussão e votação em regime de
urgência; 126/19 do Deputado Ciro Neto, solicitando seja que convocada
uma sessão solene a realizar-se no próximo dia 25 de março, após a sessão
ordinária, a fim de entregar aos respectivos familiares a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman concedida “in memorian” aos ex-Deputados
Jean Carvalho, Valdir Jorge e João Silva e 127/2019, do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja discutido e votado em Regime de Urgência,
numa Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a presente Sessão, o
Projeto de Lei Complementar Nº 005/2018, (Mensagem nº 9/2018), de
autoria do Poder Judiciário; Indicações nºs: 385/19, do Deputado Rildo
Amaral, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, para que apresente
cronograma de convocação dos candidatos aprovados e pertencentes ao
grupo dos cadastros de reserva do Concurso Público para provimento de
vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de 1º Tenente do
quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar do Maranhão (QOS) e para
o cargo de Soldado do Quadro de Praça policial do ano passado e 386/19,
do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
Senhor Márcio Honaiser solicitando, em caráter de urgência, a instalação
de poços artesiano no “Assentamento Vitória”, localizado no Município
de Magalhães de Almeida. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a
palavra aos Deputados Rildo Amaral, César Pires, Carlinhos Florêncio,
Zito Rolim e Mical Damasceno. O Deputado Rildo Amaral relatou sua
visita realizada a Secretaria de Estado de Esporte do Maranhão para discutir
as demandas da Região Tocantina. O Deputado César Pires teceu duras
críticas a gestão do Governador Flávio Dino, afirmando que o Sistema de
Previdência do Estado do Maranhão está falido. Na sequência, o Deputado
Carlinhos Florêncio lamentou a notícia do falecimento do ex-prefeito da
cidade de Bacabal, o Senhor Zé Vieira. O Deputado Zito Rolim relatou sua
participação no encerramento do Novenário, em São José de Ribamar, no
dia anterior, quando é comemorado mundialmente o “Dia de São José”
padroeiro da família. Com a palavra, a Deputada Mical Damasceno relatou
sua participação no Encontro Nacional da Executiva do PTB Mulher,
quando foi discutido assuntos como a reforma da Previdência e o Projeto
de Lei que visa acabar com a cota das candidatas para as mulheres nas
eleições. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, a discussão e votação do Projeto de
Lei nº 247/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que dispõe sobre
a atualização e consolidação da divisão político administrativa entre os
Municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A sessão foi suspensa
para que a Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento
Regional emitisse o devido parecer. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da Comissão, Deputado Doutor Yglésio, anunciou que o referido Projeto
recebeu parecer favorável. Desta forma, a Presidente da Mesa o submeteu
a deliberação do Plenário, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à
sanção governamental. Em seguida, foi aprovado o Requerimento nº 118/
2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, solicitando que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária,
logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 047/2019, de sua autoria.
Os Requerimentos nºs: 107, 110 e 117/2019, de autoria dos Deputados
Wellington do Curso, Felipe dos Pneus e Wendell Lages, respectivamente,
foram transferidos para a próxima Sessão devido a ausência dos autores.
Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 116/2019,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao – DNOCS, solicitando um
relatório detalhado da atual situação das barragens localizadas no Rio
Pericumã, em Pinheiro e as do Rio Flores, em Joselândia. Na forma
regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Projetos de Lei nºs: 047/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante
e 051/19, de autoria do Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 120/
2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe; 121/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa e 123/2019, de autoria do Deputado Leonardo Sá.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
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tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Fernando Pessoa e a Deputada
Doutora Thaiza Hortegal falaram pelo Bloco Parlamentar Solidariedade.
O Deputado Fernando Pessoa, que relatou a destinação de uma Emenda
Parlamentar, do Senador Weverton Rocha, no valor de um milhão de reais,
para a cidade de Barra do Corda e a Deputada Doutora Thaiza Hortegal,
que elogiou a atuação do Pinheiro Atlético Clube (PAC), que fez seu
último jogo pelo Campeonato Maranhense. No tempo do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Doutor Yglésio, destacou
a importância da preservação do Patrimônio Histórico do Maranhão e as
iniciativas do Governo do Estado nesse sentido. 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 lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de
março de 2019. Presidente, em exercício Deputada Doutora Cleide
Coutinho. Primeiro Secretário, em exercício Deputado César Pires. Segundo
Secretário, em exercício Deputado Roberto Costa

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 022/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º  923 /2019

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.

Art. 1º - Fica vedado no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão a nomeação para o exercício de cargos efetivos ou
comissionados, bem como a prestação de serviço de pessoa condenada
por violência doméstica e familiar contra mulher, nos termos da Lei Federal
11.340, de 07 de agosto de 2006.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em   26  de  março de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia  Martins Rezende -
Primeiro Secretário. Deputada Cleide Coutinho - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 448 /2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 104/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 18 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 11  março
de 2019 do deputado Adelmo Soares, tendo em vista o mesmo encontrar-
se participando de reunião da UNALE em Brasília   representando esta
Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
março de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 449/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 114/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 19 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de
12 de março a de abril de 2019 do deputado Fábio Macedo, tendo em vista
o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
marco de 2019.  DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
DEPUTADO PARÁ FIGUEREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 450/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 108 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 11 e 12 de março de 2019 do deputado Wellington do Curso, tendo em
vista o mesmo encontrar-se participando da reunião de trabalho com as
Presidências das Secretarias e Frente Parlamentar

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
março de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDO SECRETÁRIO.
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE
2019,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES   DEPUTADOS:
RAFAEL LEITOA -   PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
FERNANDO PESSOA
PROF. MARCO AURÉLIO (Suplente)
ADRIANO  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 022/2019   –  VEDA a nomeação para a nomeação para
o exercício de cargos e prestação de serviço por pessoa condenada por
violência doméstica no âmbito da Assembléia Legislativa do Maranhão.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATOR:  Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de março  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, E SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA AOS 25 DIAS
DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE 2019,  ÀS  16 HORAS E 50
MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
WENDEL LAGES
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
ZÉ INÁCIO LULA
HÉLIO SOARES
RICARDO  RIOS
CIRO NETO
VINICIUS LOURO
DUARTE JÚNIOR

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 051/

2019   – que INSTITUI o Programa Estadual “Habitar no Centro”.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado RAFAEL LEITOA               .
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator, com o acolhimento da EMENDA, apresentada pelo Senhor
Deputado Dr. Yglésio.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO  “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de março  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE
2019,  ÀS  17 HORAS E 30 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
WENDEL LAGES
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÕNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 097/

2019   – que INSTITUI o Mês de Abril Marrom – Mês Estadual de
Prevenção e Combate à Cegueira, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATOR:  Deputado NETO EVANGELISTA              .
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de março  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  12 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS  SENHORES  DEPUTADOS:
NETO  EVANGELISTA – PRESIDENTE
DOUTOR YGLÉSIO
ZÉ INÁCIO LULA
CÉSAR PIRES
ANTÔNIO PEREIRA
WENDELL LAGES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 098/2019 -  (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI  Nº.  051/2019  - INSTITUI o Programa Estadual
“Habitar no Centro”.

AUTORIA:   PODER EXECXUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  26 de  março de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL , REALIZADA AOS 26
DIAS, DO MÊS DE MARÇO, DO ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PROCEDIDA PELO SENHOR DEPUTADO NETO
RIGO TELES , PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS
INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 009/2019 – Que estabelece a obrigação

dos estabelecimentos veterinários, quando constarem indícios de maus-
tratos nos animais atendidos, comunicar o fato à Polícia Civil.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DOCURSO
RELATORIA: Deputado RIGO TELES
PROJETO DE LEI Nº 031/2019 –  Que institui alterações da Lei

nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela Lei nº
10.412 de 05 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção a todos os
animais no âmbito estadual, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado PROF. MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 045/2019 –  Que dispõe sobre a proibição

de utilização de canudos produzidos em material plástico, nos
estabelecimentos comerciais e afins, e dá outras providências.
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AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO

MANOEL BECKMAN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 26 de março de 2019.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, E SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA AOS 21 DIAS
DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE 2019,  ÀS  12 HORAS E 35
MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
WENDEL LAGES
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
HÉLIO SOARES
PAULO NETO
RICARDO  RIOS
CIRO NETO
ADELMO SOARES
VINICIUS LOURO
DUARTE JÚNIOR
ARNALDO MELO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 005/2018   – (MENS. GOV. Nº 09/2018) 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)
e dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado NETO EVANGELISTA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade Social
e Relações do Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 004/2019  – CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, à cantora, compositora e instrumentista
ALCIONE DIAS NAZARETH.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATOR:  Deputado NETO EVANGELISTA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 019/2019   – CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”,  “in memorian” aos ex-Deputados JEAN
CARVALHO, VALDIR JORGE e JOÃO SILVA.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATOR:  Deputado NETO EVANGELISTA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de março  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 041/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 056/2019, de
autoria do  Senhor Deputado  Duarte Júnior, que obriga refinarias,
distribuidoras e postos de combustíveis a fornecer informações de preços
ao PROCON/MA para realização da pesquisa de preços, e dá outras
providências.

A proposição estabelece que ficam os fornecedores de que trata o
art. 1º da Proposição obrigados a encaminhar ao PROCON do Estado do
Maranhão (PROCON/MA), semanalmente, até as 12h de sexta-feira, via
canal de atendimento eletrônico definido pelo órgão responsável pela
fiscalização, o valor previsto dos preços a serem praticados em seu
estabelecimento em relação aos combustíveis comercializados para a semana
seguinte.

Por último, versa que o não atendimento do disposto no Projeto
de Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) por descumprimento, com aplicação em dobro em caso de
reincidência, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,
a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 056/2019
apresentado.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição
Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

Em consonância com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico (inciso I do
art. 24 da CF/88). Senão vejamos:

“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia
entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de
cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a União,
Estados-membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito
econômico. Controle das doações de sangue e comprovante da regularidade.
Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI 3.512, Rel.
Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-2006, Plenário, DJ de 23-6-2006.)

Dessa forma, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

Apesar de aparentemente tentar tratar de matéria afeta as relações
de consumo, em virtude da competência concorrente, o projeto adentra
substancialmente na liberdade econômica das refinarias, distribuidoras e
postos de combustíveis de combustíveis, sob pena de intromissão indevida
na atividade econômica, ferindo o princípio da livre iniciativa e
proporcionalidade (art. 170 da CF/88).

É certo que o Código de Defesa do Consumidor assegura o princípio
da transparência e informação nas relações de consumo, e isso inclui
obviamente a quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem (inciso III, do art.6° do CDC).

Sendo assim, o fornecedor possui a obrigação de cientificar os
consumidores, de maneira compreensível e adequada sobre o preço
praticado, não cabendo ao Estado controlar ou obter informações prévias
sobre os preços a serem praticados pelo mercado, sem a comprovação da
abusividade ou formação de cartel por parte dos fornecedores de
combustíveis, sob pena de se imiscuir na atividade econômica e na livre
iniciativa dos fornecedores.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2019 27
Nesse sentido a Corte Constitucional decidiu que:

A intervenção estatal na economia, mediante
regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-
se com respeito aos princípios e fundamentos da ordem
econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é
fundamento da República e da ordem econômica: CF, art.
1º, IV; art. 170. Fixação de preços em valores abaixo da realidade
e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor:
empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com
desrespeito ao princípio da livre iniciativa.[RE 422.941, rel.
min. Carlos Velloso, j. 5-12-2005, 2ª T, DJ de 24-3-2006.]= AI
754.769 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de
4-10-2012

Portanto, a proposição em análise possui vício formal e material
de constitucionalidade, pois viola princípios da ordem econômica, em
especial o princípio da livre iniciativa e intervenção na atividade
privada das empresas (art. 170 da CF/88).

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 056/

2019, por encontrar-se contrário às normas constitucionais em virtude de
vício de formal e material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 056/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
Deputado  César Pires
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  056/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Roberto Carvalho
Veloso.

O juiz Roberto Carvalho Veloso nasceu em Teresina, Piauí, no
dia 25 de novembro de 1963. Possui doutorado em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco (2008), mestrado em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco (2002), graduou-se também em
Direito pela Universidade Federal do Piauí (1987). Atualmente, é professor
e pesquisador da UniCEUMA e professor adjunto da Universidade Federal
do Maranhão. Tomou posse na diretoria da associação em 15 de junho de
2016.

Além de presidir a AJUFE, Roberto Veloso também é juiz federal
no Maranhão e membro da Comissão de Juristas encarregada de elaborar
o novo Código Eleitoral e também da Academia Maranhense de Letras
Jurídicas. É coordenador do Curso de Especialização em Direito Eleitoral
da UFMA em convênio com o TRE/MA. Veloso também exerceu as funções
de Assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados, Promotor de Justiça
do Estado do Maranhão, de Juiz Federal no Piauí, de Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral do Piauí e do Maranhão.

É ex-presidente da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região,
esteve convocado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e tem larga
experiência na área jurídica, com ênfase em Direito Penal e Eleitoral,
atuando principalmente nos seguintes temas: penal, tributário,
constitucional e eleitoral. É autor de vários artigos científicos e coautor de
vários livros, tendo publicado sua tese de doutorado, cujo título é “Crimes
Tributários”, pela Editora Quartier Latin, em 2011.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento
Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010,
em que determina que serão agraciadas com a Medalha do Mérito
Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda
aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 008/2019, de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 008/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 066 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 063/2019, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Altera a Lei Estadual nº
10.576/2017, que institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
dos Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

A presente Proposição de Lei altera o art. 2° da Lei Estadual  n°
10.576/2017, que passa a ter a seguinte redação: “Para aplicação dos
efeitos desta Lei considera-se Centro Distribuição o estabelecimento
comercial atacadista com faturamento anual mínimo de R$
10.000.000,00 (dez milhões) e que gere 500 (quinhentos) ou mais
empregos diretos.”

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum
vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.
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A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)

preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração
das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente
observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão
em formal e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos
e procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato,
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063,
Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que o
vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria é de iniciativa privativa do
Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de
sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência
da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, Rel.
Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ
de 9-2-2007.)

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão,
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional
explícita e inequívoca”.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva encontra-se no art. 43, da Constituição Estadual.
Senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: (...) III – organização administrativa
e matéria orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributaria
só será permitida a projetos dos quais não decorra renuncia
de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 068,
de 28/08/2013).”
Segundo o §1°, do art.14, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e
outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado. “

Dessa forma, apesar da proposição alterar apenas critérios relativos
as condições para aquisição do benéfico, em específico o valor do
faturamento, e portanto, não modificando o quantum do valor relativo ao
crédito presumido, não podemos olvidar que a presente proposição possui
o condão de causar renúncia de receitas, tendo em vista que possibilitará,
pelo menos potencialmente, que mais empresas possam se valer dos
benefício fiscal relativo a Lei Estadual n° 10.576/2017.

Sendo assim, oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA
(2011, p. 304-305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas
conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis
deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua
prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias benéficas,
uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, anistias,
remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação conferida
pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando preservar o
equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único, do art. 43, da
Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar o próprio
esvaziamento do orçamento público diante de uma eventual enxurrada de
renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas de governo.

Ademais, notemos que o § 6°, do art. 165, da CF/1988, determina
que o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia”.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para
iniciar o processo legislativo estadual em matéria tributária, quando
não implicar em renúncia fiscal, ou seja indicada a fonte de recursos
para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio
orçamentário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da
Constituição do Estado do Maranhão.

Além disso, no mérito, não podemos olvidar que a concessão ou
revogação de benefícios e incentivos fiscais concernentes ao ICMS, devem
obedecer ao disposto no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do
caráter Nacional do ICMS e consequente preservação do equilíbrio do
pacto federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.[...]

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS
devem respeitar o disposto na Lei Complementar 24/75, veículo
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de Convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei:
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica:
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2019 29
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V – às
prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes
de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de
representantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de
benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos
Estados representados; a sua revogação total ou parcial
dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos
representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a
necessidade de solução para preservação da autonomia dos entes
regionais, sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da
federação, no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse
prisma, limita-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do
pacto federativo.

Ademais, a Lei Complementar n° 160/2017, e
consequentemente o Convênio Confaz n° 190/2017, flexibilizou o
procedimento e quórum de aprovação dos benefícios fiscais relativos ao
ICMS, com o objetivo de apaziguar a guerra fiscal entre os Estados,
possibilitando a convalidação dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente, sem autorização do Confaz, e, portanto,
considerados inconstitucionais, até a data da publicação da Lei
Complementar, ou seja, até 22 de novembro de 2017.

Para tanto, a Lei Complementar n° 160/2017, passou a dispor
que o quórum para aprovação não deveria atender a unanimidade
prevista na Lei Complementar n° 24/1975, permitindo a aprovação
mediante 2/3 das unidades da federação, e desde que 1/3 de cada uma
das regiões concordassem com os termos do Convênio.

Assim sendo, existe a necessidade de aprovação unânime entre
os entes federados para todos os benefícios fiscais concedidos após a
data da vigência da Lei Complementar nº 160/2017, em consonância
com a Lei Complementar n° 24/1975, pelo menos em tese2, para
concessão de incentivos ou benefícios fiscais em relação ao ICMS, com
fito de evitar prática predatória de atração de empresas e
empreendimentos para o seu território, em detrimento dos demais.

Em sintonia com isso, a não observância do consentimento de
todos os estados membros acarretará a nulidade do crédito fiscal, bem
como aquele tomado por um estabelecimento que receber mercadoria oriunda
de um contribuinte que tenha benefício fiscal, cujo processo para concedê-
lo não tenha atendido ao disposto na Lei Complementar.33 Art. 8º - A
inobservância dos dispositivos desta lei acarretará, cumulativamente:

Posta dessa maneira a questão, qualquer incentivo concedido
pelos Estados e Distrito Federal sem a observância da Lei
Complementar 24/75 será considerado inconstitucional.4

Portanto, apesar do nobre intuito da proposição legislativa, resta
cristalino que a concessão unilateral de qualquer isenção, benefício ou
incentivo fiscal que resulte em desoneração de ICMS, sem o
consentimento do CONFAZ, e após a Lei Complementar n° 160/
2017, mesmo veiculada por lei específica, afigura-se eivada de
inconstitucionalidade, comprometendo o equilíbrio do pacto federativo
e ferindo o disposto nos art. 150, §6° c/c 155, §2°, XII, “g” da Constituição
Federal de 1988.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 063/

2019, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e material.
É o voto.

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

votam por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 063/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado César
Pires.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                       Vota contra
Deputado  Zé Inácio Lula                                 Deputado César Pires
Deputado  Fernando Pessoa
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 067/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 034/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
destinação dos cães da Polícia Militar do Maranhão – PMMA – que não
estiverem aptos para o serviço na corporação.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização
administrativa do governo estadual, como é o caso em análise desta
proposição, visto que os cães do Polícia Militar do Maranhão são
considerados de propriedade do Poder Executivo, na forma da lei
civil em vigor, devendo este adequar a sua organização
administrativa.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 68/2013)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem a
criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública
estadual, bem como a organização administrativa do Estado. Estes
dispositivos da Constituição estadual inviabilizam a continuidade
da proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o
Projeto de Lei estabelece diretamente atribuição a órgão do Executivo.

A competência para deflagrar o processo legislativo, sobre
organização administrativa e funcionamento da administração do Estado,
caso em espécie, é privativa do Governador do Estado,  (Art. 64, inciso V,
da CE/89), não cabendo ao parlamentar tal função.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal.

Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição
Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme
o texto do     art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do
art. 6º, da Constituição Estadual.

No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmonia
de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar atos
que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo assim,
um desequilíbrio institucional
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Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios

e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um poder
sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente previstos
ao longo de todo o texto constitucional. Exemplificando, o Poder Executivo
exerce controle em relação ao Legislativo por meio do Veto de Leis já
aprovadas pelo Parlamento,                               art. 66, § 1º, da CF/88, e, com
relação ao controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo surge
através da sustação dos atos normativos que exorbitem o poder
regulamentar dos limites de delegação legislativa (art. 49, inciso V, da CF/
88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido em relação aos demais
Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição
previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da
função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, portanto,
jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de inciativa quanto
ao princípio constitucional da separação dos poderes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 034/

2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 034/2019, nos termos do voto
do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 068 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 021/2019, de
autoria do Senhor Deputado Zé Inácio Lula, que obriga os estabelecimentos
comerciais situados no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para
consulta, o Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção ao
consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da federação,
nos termos do art. 24, VIII:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição.

Ressalta-se que, apesar da existência da Lei Federal nº 12.291/
2010, que “torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de
Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços”, tratando sobre o mesmo tema, não invalida a possibilidade
de Lei Estadual disciplinar o assunto, devendo apenas verificar se há
compatibilidade entre as normas, como de fato há.

No tocante à competência para iniciar projetos de lei, a Constituição
Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou
grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.

Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados
acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que
a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida
pela Carta Estadual Maranhense. O presente PL não se encaixa em nenhuma
das situações de iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo.

Logo, o presente projeto é de iniciativa de membro da Assembleia,
não havendo objeções também nesta parte do processo legislativo.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa, verifica-
se que o presente Projeto de Lei apresenta inconstitucionalidade nos artigos
3º e 4º, visto que delegam atribuições ao Poder Executivo. Desta forma,
com o intuito de sanar o vício apontado, sugerimos, a sua aprovação com
a supressão dos mencionados dispositivos.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

021/2019, com a supressão acima sugerida.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 021/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 070/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 037/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Concede ao Aluno
com Deficiência Locomotora Permanente ou Temporária, a Prioridade na
Matrícula em Escola da Rede Estadual mais próxima da sua residência.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica estabelecida e assegurada
a prioridade de matrícula ao aluno portador de deficiência locomotora,
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permanente ou temporária, em estabelecimento de ensino da Rede Pública
Estadual que seja mais próximo à sua residência.

Convém ressaltar que já foi editada Lei Ordinária Estadual
(Lei nº 8.784, de 29 de abril de 2008), disciplinando a matéria, objeto da
presente Proposição de Lei, com o mesmo teor.

Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando o
projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente proposição de
encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar             nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração
e a consolidação das leis”.

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação
de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal, consoante
dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se
admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de Lei

nº 037/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno,
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada,
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

É o voto.

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

votam por maioria, pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 037/
2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
César Pires.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Dr. Yglésio

 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado  Rafael Leitoa                                           Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 071 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 048/2019, de autoria do Senhor Deputado César Pires,
que “Acrescenta o §3º ao art. 3º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997,
alterada pela Lei nº 10.206 de 24 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre
a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras
providências.”

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é um
preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio
da separação dos Poderes.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê
a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que
disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não podem

ser disciplinadas pelo poder estadual acham-se aquelas cuja iniciativa é
reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre servidores públicos do Estado, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

Assim sendo, é necessário salientar o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2420 / ES, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS
SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO
DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA
PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da
Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe
do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre
servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o
entendimento de que as regras básicas do processo
legislativo da União são de observância obrigatória pelos
Estados, “por sua implicação com o princípio fundamental
da separação e independência dos Poderes”. Precedente:
ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A
posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado,
complementa e completa, juntamente com a entrada no exercício,
o provimento de cargo público iniciado com a nomeação do
candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria
claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja
reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta
cujo pedido se julga procedente.”( ADI 2420 / ES) – O grifo é
nosso.

Nota-se que, o Projeto de Lei, ora em comento, invadiu a
competência legislativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio
da reserva de iniciativa e, consequentemente o princípio da separação dos
poderes e, bem assim, a esfera da gestão administrativa, padecendo de
inconstitucionalidade formal e material.

Ademais, com relação a vício de iniciativa o Supremo Tribunal
Federal já decidiu, com vários julgados que o desrespeito à prerrogativa de
iniciar o processo legislativo que resulte da usurpação do Poder sujeito à
cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja
ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a
infirmar, de modo irreversível, a própria integridade do ato legislativo
eventualmente editado.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do

Projeto de Lei nº 048/2019, em face de sua inconstitucionalidade formal
e material, haja vista, violar o princípio da reserva de iniciativa e
consequentemente o princípio da separação dos Poderes.

É o voto.

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

votam por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 048/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado César
Pires.

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

em 26 de março de 2019.



QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2019                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado  Dr. Yglésio                                           Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 073 /2019

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

o Projeto de Lei nº 073/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Federação
das Academias de Letras do Maranhão- FALMA, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivos promover a cooperação e intercâmbio
entre as entidades afiliadas para a execução de programas de difusão da
cultura em âmbito estadual; incentivar a promoção de eventos, projetos e
atividades de interesse das entidades afiliadas; participar de projetos e
programas de outras entidades públicas ou privadas que tenham por
objetivo o desenvolvimento e o aprimoramento cultural da sociedade
maranhense.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 073/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado  César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Fernando Pessoa
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 075 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 108/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema que, “Institui a Semana Estadual de Educação
Preventiva e Enfrentamento à Endometriose e dá outras providencias”

Nos termos do presente Projeto de Lei fica instituída a Semana
Estadual de Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose, a ser
realizada , anualmente, na semana do dia 13 de março, em comemoração da
1ª Endo Marcha no Brasil, com os seguintes objetivos:  promover a
divulgação de ações preventivas, terapêuticas reabilitadoras e legais
relacionadas à endometriose;  conscientizar as portadoras de endometriose
para que busquem o melhor tratamento oferecido logo no início dos
sintomas;  contribuir para o desenvolvimento de propostas que possibilitem
o acesso universal e equitativo aos serviços públicos pelas portadoras de
endometriose;  garantir a democratização de informações sobre as técnicas
e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos existentes nas áreas de
endoscopia ginecológica e endometriose; sensibilizar todos os setores da
sociedade para que compreendam e apoiem as mulheres que são portadoras
da endometriose;   divulgar, prestar informações e apoiar mulheres que
busquem alternativas para a infertilidade.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

 Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas,
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei torna
evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 108/2019, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 108/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado  César Pires
Deputado  Rafael Leitoa
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Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Fernando Pessoa
Deputado  Antônio Pereira
Deputado  Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 077 / 2019

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

do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão a
Medida Provisória nº 291, de 22 de fevereiro de 2019, que Reorganiza
a estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos – EMARHP, extingue a Comissão Central
Permanente de Licitação, recria a Secretaria de Estado do Turismo, transforma
a Secretaria Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado
de Programas Estratégicos e dá outras providências.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente
para exame e parecer.

A presente Medida Provisória pretende atualizar a estrutura da
Administração Pública Estadual com vistas a garantir o necessário e contínuo
aprimoramento das atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado
do Maranhão e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse público.

Esclarece a Mensagem Governamental que, propõe-se a
reorganização da Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP, sociedade de economia mista,
bem como a atualização de suas finalidades, vinculando-a a Secretaria de
Estado de Governo - SEGOV.

A Comissão Central Permanente de Licitação foi reorganizada
pela Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, com a finalidade de concentrar
a realização de procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades
da administração estadual, bem como supervisionar, avaliar e controlar os
atos praticados pelas respectivas Comissões Setoriais de Licitação. Não
obstante, tendo em vista a pluralidade das especificações técnicas dos
serviços e produtos de cada órgão e entidade da Administração Pública, o
Estado do Maranhão entende ser mais eficiente possibilitar que as
Comissões Setoriais realizem seus procedimentos licitatórios específicos,
de acordo com suas particularidades.

No entanto, sem perder de vista os benefícios da economia de
escala, propõe-se a criação, no âmbito da Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP, da Secretaria-Adjunta
de Registro de Preços - SARP que concentrará a execução do Sistema
Estadual de Registro de Preços e possibilitará, por conseguinte, a redução
dos custos operacionais e de estoques, a agilidade e a otimização nas
contratações públicas realizadas por tal modalidade.

A recriação da Secretaria de Estado do Turismo considera
reivindicações de entidades atuantes na seara e o crescimento do turismo
no Maranhão. Por outro lado, a transformação da Secretaria Extraordinária
de Programas Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos
tem por finalidade criar, na estrutura administrativa, órgão especializado
na formulação da estratégia estadual de desenvolvimento de longo prazo,
nas relações internacionais do Estado do Maranhão, especialmente com
investidores privados, e no apoio técnico do governo junto aos municípios,
no que se refere ao planejamento estratégico.

Por fim, a presente Medida Provisória altera a vinculação de
autarquias estaduais, associando-as aos órgãos da Administração Direta
com atuação correlata à sua área de atuação.

Frisamos que todas as mudanças acima mencionadas resultarão na
criação de somente um cargo novo, já que haverá remanejamento entre
órgãos e entes da Administração Pública.

 Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos
na Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao prever,
no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos
para explorar diretamente, ou por concessão, os serviços locais
de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, a edição
de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em
dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros
partícipes da Federação que não a União, ou ainda, impor uma
proibição específica quanto à utilização pelos Estados-
Membros de instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse
vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436).
No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão na
Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional
nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de
24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medidas
Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas no §
1º, art. 62, da CF, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
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b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC
nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto
no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim
o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa e
matéria orçamentária”.

 “Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/
98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim como, não
está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa
objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que os
requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos dois
requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja
autorizado a adotar Medidas Provisórias.

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo relevância
empregado em um texto constitucional faz referência aos casos mais
importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe
do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem como
para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória com eficácia
diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor de imediato.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de
ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não
ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de
relevância e urgência para edição de medida provisória são
de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo,
não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame
pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência
do STF. Ação julgada improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Verifica-se, para tanto, que a relevância da matéria tratada na Medida
Provisória em epígrafe reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação
administrativa nas áreas da educação, prestação de serviços, licitação e
contratação públicas.

De outro giro, a urgência decorre da constante necessidade de
aperfeiçoamento da estrutura administrativa para concretização do
princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da Constituição da
República, e do princípio da supremacia do interesse público, demandando
velocidade na realização de mudanças, visando evitar incertezas e paralisia
na máquina administrativa, como bem esclarece a Mensagem que encaminha
a Medida Provisória, sob exame.

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar que
foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da urgência,
no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, convém

ressaltar que consta na Exposição de Motivos, que todas as mudanças ora
propostas, resultarão na criação de somente um cargo novo, já que haverá
remanejamento entre Órgãos e Entes da Administração Pública, não
caracterizando, portanto, ao meu ver, grande impacto financeiro para o
Estado.

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

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

No que concerne ao mérito, a reorganização ora proposta,
contempla a recriação da Secretaria de Estado do Turismo considera
reinvindicações de Entidades atuantes na seara e o crescimento do turismo
no Maranhão. Por outro lado, a transformação da Secretaria Extraordinária
de Programas Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos
tem por finalidade criar, na estrutura administrativa, órgão especializado
na formulação da estratégia estadual de desenvolvimento de longo prazo,
nas relações internacionais do Estado do Maranhão, especialmente com
investidores privados, e no apoio técnico do governo junto aos municípios,
no que se refere ao planejamento estratégico, como bem esclarece a
Mensagem Governamental, que encaminha a propositura. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.
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VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 291/2019, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 291/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Yglésio
Deputado  César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 078 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de
Lei nº 100/2019, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem
nº 011/2019, que Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, para alterar a
alíquota de ICMS nas operações com cervejas compostas com fécula de
mandioca, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em análise possui como objetivo a redução do
valor da alíquota do imposto sobre operações com cervejas de 28,5%
(vinte e oito e meio por cento) para 12% (doze por cento), em relação às
bebidas produzidas que contenham na composição pelo menos 15% (quinze
por cento) de fécula de mandioca, no intuito de fomentar a produção no
Estado de cerveja a base de mandioca, e, por conseguinte, do tubérculo.

Por último, dispõe o Poder Executivo regulamentar os critérios de
comprovação do percentual existente de fécula de mandioca na composição
das cervejas referidas.

DA INICIATIVA.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à

constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum
vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,

constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas,
regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos
no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do ato
normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão,
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é chamada
de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o processo
legislativo de leis complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição Estadual.
Senão vejamos:

 “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:” (...) III – organização administrativa e
matéria orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só
será permitida a projetos dos quais não decorra renúncia de
receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/
2013).”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria,
sem sua prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei, bem
como do ponto de vista das normas constitucionais e infraconstitucionais
também não se vislumbra qualquer incompatibilidade.

DA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS.
De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal, determina

que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Além disso, o art. 97, IV, da CTN, dispõe que somente lei pode

estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo
[...]”.

Sendo assim, o aspecto quantitativo (base de cálculo e alíquota)
do tributo, elemento essencial da regra matriz de incidência tributária,
somente poderá ser incluído, reduzido ou ampliado mediante lei formal,
obedecendo o princípio da legalidade.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança
jurídica.

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo
normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°).

Dessa forma, qualquer alteração da fixação de alíquota do tributo
e da sua base de cálculo, mesmo que decorra na redução do pagamento,
deverá ser realizada mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obediência
ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c art. 97,IV).

DA FUNÇÃO EXTRAFISCAL DO TRIBUTO.
A receita de natureza tributária é a principal fonte de abastecimento

dos cofres do Poder Público para realização e promoção das necessidades
da sociedade.
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De acordo com ATALIBA (2009, p. 28, Hipótese de Incidência

Tributária) “Os políticos (homens que dirigem o estado), precisando atender
às necessidades financeiras do poder público, usam do direito como
instrumento do desígnio de abastecer o estado de dinheiro”.

Por tais razões, os tributos possuem função predominantemente
fiscal, cujo principal objetivo é carrear receitas aos cofres públicos para
fazer face ao financiamento das atividades de interesse da sociedade.

Por outro lado, as exações podem assumir contornos diversos do
meramente arrecadatório (extrafiscalidade), ou seja, servir de mecanismos
para incentivar ou desestimular atividades econômicas, cultuais, sociais,
ambientais, entre outras de interesse público assegurados na Constituição
de 1988. (técnica da progressividade, seletividade, concessão de incentivos
fiscais e compensação dos entes que obtiverem resultados interventivos
almejados pela Carta Política de 1988).

Para PAULSEN (2012, p. 18, Curso de Direito Tributário) “Diz-
se que se trata de um tributo com finalidade extrafiscal quando os
efeitos extrafiscais são não apenas uma decorrência secundária da
tributação, mas seu efeito principal, deliberadamente pretendido
pelo legislador que se utiliza do tributo com instrumento para
dissuadir ou estimular determinados condutas”.

Sendo assim, não podemos olvidar que a própria Carta Magna de
1988 elegeu como um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais” (art. 3°, III, da CF/88).

Nesse contexto, a medida encontra-se em perfeita consonância
com o Texto Constitucional, tendo em vista que possui o condão de
aumentar a produtividade da mandioca no Estado, gerando grande
repercussão na renda dos produtores rurais, famílias, associações e
cooperativas que atuam nesse mercado, a nível regional e local,
movimentando a economia, e contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico de regiões mais carentes.

Diante do exposto, observa-se que as alterações se encontram em
perfeita sintonia com o Sistema Tributário Nacional.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 100/2019, por não possuir nenhum vício formal nem
material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 100/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 079/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 013/2019, subscrito

pelos Senhores Deputados Edivaldo Holanda e Othelino Neto, que Concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Ex-

Deputado Celso da Conceição Coutinho, Ex-Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão.

Em dados biográficos do homenageado, o Senhor Ex-Deputado
Celso da Conceição Coutinho, constata-se que o mesmo é Bacharel em
Direito, cursou: CADES, Administração Pública (MA), Curso de Extensão
Universitária em Criminologia, tendo exercido as seguintes Atividades
Públicas, Políticas e Parlamentares: Presidente da União Maranhense
dos Estudantes – UMES, Presidente da FAMEM, Prefeito do Município
de Guimarães, Promotor e Juiz de Direito, Líder da Bancada da Maioria e
do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (1977 a
1979), Deputado Estadual, Presidente da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, bem como Ex-Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento
Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010,
em que determina que serão agraciadas com a Medalha do Mérito
Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda
aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 013/2019, subscrito pelos Senhores Deputados Edivaldo
Holanda e Othelino Neto.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 013/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 080 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 085/2019, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que “Institui a Semana de Enfrentamento e
Combate ao Crack, no Estado do Maranhão”.

Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituída a Semana
de Enfrentamento e Combate ao Crack no Estado do Maranhão, sempre
na terceira semana do mês de junho de cada ano.

Na justificativa, esclarece a autora, que o que se pretende com a
instituição da Semana, de que trata a presente propositura, é o
fortalecimento de políticas públicas e a adoção de ações integradas de
trabalho que tenham como foco o dependente, bem como a fomentação da
prevenção ao uso, tratamento e reinserção social de usuários, além do
enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas.
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Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 085/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado  César Pires
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Fernando Pessoa
Deputado  Antônio Pereira
Deputado  Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 081 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 094/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão a “Semana Estadual de Luta e Conscientização
sobre a Depressão”.

Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a “Semana Estadual
de Luta e Conscientização sobre a Depressão”, a ser celebrada, anualmente,
na semana que compreender o dia 10 de Outubro, dia em que é comemorado
o Dia Mundial da Saúde Mental, com os seguintes objetivos: promover
debates, palestras e outros eventos com especialistas que esclareçam sobre
os tipos de depressão catalogados, diagnósticos e formas de tratamentos
existentes; estimular a criação e divulgação de políticas públicas que auxiliem

a população, especialmente a de baixa renda, na busca por acompanhamento
especializado; difundir os avanços obtidos pela ciência na busca por
tratamento mais eficaz.

Na justificativa, esclarece o autor, que A depressão é considerada
o “MAL DO SÉCULO” pela Organização Mundial da Saúde. Caracteriza-
se pela perda ou diminuição do interesse e prazer pela vida, gerando
angústia e prostração, algumas vezes sem qualquer motivo evidente. A
depressão atinge pessoas de qualquer idade e exige acompanhamento de
um profissional habilitado. Sabe-se agora que o desânimo sem fim é fruto
de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de
neurotransmissores como a serotonina, que é ligada à sensação de bem-
estar. Estudos comprovam que a depressão não promove apenas uma
sensação de infelicidade crônica, mas incita alterações fisiológicas, como
baixas no sistema imune e elevação de processos inflamatórios. Além de
contribuir para o aumento de doenças cardiovasculares, encontra-se
profundamente ligada ao aumento do caso de suicídios.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas jurídicas
devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das
espécies normativas é um dogma corolário à observância do
principio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma
vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa
devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto
são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa privativa,
constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa ao
projeto de lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à norma
jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando em
consonância com as disposições legais e constitucionais desta Augusta
Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 094/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  César Pires
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Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 083 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 096/2019, subscrito pelos Senhores

Deputados Mical Damasceno e Pastor Cavalcante, que “Considera
Patrimônio Religioso Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o
‘Círculo de Oração” da Assembleia de Deus do Maranhão”

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy1,
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época ou
aspecto formal, bem como natureza, que propiciem o
conhecimento e a consciência do homem sobre si mesmo
e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação diz
respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não
se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais como prédios
históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo também o chamado
patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído por elementos, tais
como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e manifestações
populares, etc., que passaram a receber expressamente a tutela de nosso
ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que

gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos.

    O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados
e ao Distrito   Federal competência concorrente para legislar sobre proteção
ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

    Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente. Vale
ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Apesar de não haver óbice do ponto de vista cultural, contudo,
notamos impropriedade na presente proposição no que tange a titulação
do registro cultural imaterial, que in caso incluiu o termo ‘religioso’.

Como bem quer, o art. 2º da proposição, o objetivo é a proteção e
promoção cultural, feito através do registro legislativo, razão pela qual
descabe a inclusão do termo ‘religioso’ na titulação do bem imaterial a ser
protegido.

Posta assim a questão, concluímos pela aprovação da proposição
nos termos do substitutivo anexo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

096/2019, na forma do Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 096/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado  César Pires
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Fernando Pessoa
Deputado  Dr. Yglésio

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 096 / 2019

Considera Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão o ‘Círculo de Oração’ da Assembleia
de Deus Estadual.

Art. 1º - Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão o ‘Círculo de Oração’ da Assembleia de Deus Estadual.

Art. 2º- O Poder Público Estadual, na forma que dispõe o art. 228,
da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará as medidas
e ações necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 084 /2019

RELATÓRIO:
Nos termos dos art.47, caput, e 64, inciso IV da Constituição do

Estado do Maranhão, o Governador Vetou Totalmente o projeto de lei nº
179/2018 de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe
sobre a isenção do pagamento de passagem no transporte de intermunicipal
de passageiros portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Na Mensagem Governamental nº 074/2018, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar integralmente, o Projeto de Lei em epígrafe, nos termos dos
dispositivos constitucionais  acima citados, ambos da Constituição Estadual,
por vício de inconstitucionalidade material.

Segundo o Projeto de Lei ora vetado fica  assegurada a passagem
gratuita nas linhas de transportes intermunicipais  aos portadores
hemofílicos e aos portadores de moléstias hemorrágicas hereditárias, isenção
do pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo intermunicipal,
objeto de concessão do Estado.

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual que
ao dispor sobre isenção de tarifas de serviço público de competência
estadual, a proposta acaba por violar o princípio da separação de poderes
(§ único do Art.6º, da CE/89). O vício de inconstitucionalidade que macula
o projeto de lei em apreço decorre da incompetência do Parlamentar para
criar lei cujo objetivo seja de competência do Poder Executivo, pois
interferir direta ou indiretamente, por meio da imposição da tomada de
medidas especificas, em matérias inerentes à inclusiva atribuição do Poder
Executivo.

O controle de constitucionalidade de uma norma deve ser realizado
quanto aos aspectos formais e materiais. Naquele verifica-se se a regra
elaborada foi constituída de acordo com a forma estatuída pela Constituição.
Nesta cabe à análise do conteúdo, ou seja, será indagado se a matéria guarda
compatibilidade com a Constituição.

No presente caso, verifica-se que indigitado projeto padece de
vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, segundo a diretriz adotada
pelo modelo constitucional, pois a regra para dispor sobre organização
administrativa do Estado é privativa do chefe do Poder Executivo Estadual,
em razão de sua autonomia federativa.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo
determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art.43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
III-organização administrativa, matéria tributária e
orçamentária e serviços públicos;

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei que tratam de isenção do pagamento
de tarifas destinada à remuneração de serviço público prestado pelo Estado.
Este dispositivo da Constituição Estadual inviabiliza a continuidade da
proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de
Lei promove a interferência indevida de uma esfera de poder em outra.

Nesta linha, segue decisão do STF:

Lei 781, de 2003, do Estado do Amapá, que, em seus arts. 4º, 5º
e 6º, estabelece obrigações para o Poder Executivo instituir e
organizar sistema de avaliação de satisfação dos usuários de
serviços públicos. Inconstitucionalidade formal, em virtude de
a lei ter-se originado de iniciativa da Assembleia Legislativa.
Processo legislativo que deveria ter sido inaugurado por iniciativa
do governador do Estado (CF, art. 61, § 1º, II, e).
[ADI 3.180, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-5-2007, P, DJ de
15-6-2007.]

No caso concreto, o Poder Legislativo não pode conceder isenção
de tarifa de serviço público prestado, direta ou indiretamente, pelo Estado,
pois está invadindo esfera que é própria da Administração Pública, o que
configura vício formal, pois quebra o postulado da separação e
independência dos poderes.

A quebra do princípio da separação dos poderes ocorre quando o
legislador, a pretexto de exercer sua função típica, administra. Nestes
termos, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, anotando que:

“A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode
administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e
privativa: a Câmara estabelece regras para a administração;
a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal,
genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e
concretos. O Legislativo edita normas; o Executivo pratica
atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que reside
a harmonia e independência dos Poderes, princípio
constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local”.

Diante dos argumentos expostos a guisa de razões, reconhecemos
a necessidade do veto em exame, visto estar em consonância com a legislação
em vigor.

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

aposto ao Projeto de Lei  nº 179/2018, por padecer de inconstitucionalidade
material, ferindo o princípio da separação dos poderes.

É o voto.

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

votam, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos dispositivos
do Projeto de Lei nº 179 /2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado  César Pires
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 085/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n°. 079/2019, de autoria do Poder Executivo, objeto da
Mensagem n° 008/2019, que Dispõe sobre o parcelamento de débitos
oriundos de obrigação de reposição florestal vencidos, e dá outras
providências.

A presente Proposição permite a recuperação amigável dos valores
devidos em razão do consumo ou supressão de matéria-prima, viabiliza a
superação do estado de inadimplência, possibilitando a aquisição de novas
licenças ambientais e/ou a renovação das existentes.

Ressalte-se, que dentro do prazo legal foi apresentada uma Emenda
Supressiva, subscrita pelo Senhor Deputado Adriano, que propõe a
supressão do § 1º, do art. 3º, do presente Projeto de Lei.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
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material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum
vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas,
regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos
no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Federal
legislar concorrente sobre responsabilidade pelo meio ambiente, cultura,
produção e economia (art. 24 da CF/1988).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso (§§ 1° e 2° do art. 24 da CF/1988).

Na proposição em exame, não se observa nenhuma sobreposição
de matéria geral afeta a competência da União.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do ato
normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é chamada
de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o processo
legislativo de leis complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43 e 64 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:

“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:[...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária.[...]
________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos
previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado
na forma da lei;[...]”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei capaz
de macular o processo legislativo.

No conteúdo, deve-se ressaltar que o poder executivo possui
como função típica a criação e execução de programas ou ações
governamentais com o objetivo de superação do estado de inadimplência,
possibilitando a aquisição de novas licenças ambientais e/ou a renovação
das existentes.

Além disso, segundo a lição de CARRAZA (2011, p. 304-305,
Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do Poder
Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade.(...).”

Noutro giro, o art. 225 da Carta Maior estabelece que todos
possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

Nesse contexto, a roposição estabelece que os valores arrecadados
com a quitação dos débitos de reposição florestal vencidos serão aplicados
exclusivamente em projetos de plantio e reflorestamento, por meio do
Programa “Maranhão Verde”, instituído pela Lei nº 10.595 de 24 de maio
de 2017, e destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para
apoio à conservação e recuperação ambiental.

Assim sendo, observa-se que a proposição acarretará um
incremento por intermédio da recuperação amigável dos valores devidos
em razão do consumo ou supressão de matéria-prima, viabiliza a superação
do estado de inadimplência, possibilitando a aquisição de novas licenças
ambientais e/ou a renovação das existentes.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contribuinte: o
Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contribuinte não paga os
consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 2010/0045686-4, Relator:
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/04/2010,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2010).

Portanto, o programa de parcelamento de débitos oriundos de
obrigação de reposição florestal vencidos, cujas disposições consubstanciam
atos típicos de gestão administrativa, envolvendo o planejamento, a
direção, a organização e a execução de atos de governo e políticas públicas,
equivalente à prática de ato de administração.

Da análise da Emenda n° 001 de autoria do Senhor Deputado
Adriano, visando suprimir o parágrafo §1°, do art. 3° da presente
proposição, desaconselhamos o acolhimento da mesma, visto que fere o
princípio constitucional da reserva de iniciativa do Poder Executivo, fruto
de disciplina expressa nos artigos 43, incisos III (organização administrativa
e 64, inciso V (compete, privativamente ao Governador do Estado, dispor
sobre a organização e o funcionamento da Administração do Estado da
forma da Lei), ambos da CE/89, pois compromete-se a proposição de
irreversível inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa, com
a consequente afronta ao dogma da separação dos poderes, que preside a
harmonia e a independência do legislativo, executivo e judiciário, nos termos
do que dispõe o parágrafo único, do art. 6º, da CE/89, isto é, o legislativo
não pode invadir o espaço de autoadministração dos outros órgãos da
soberania e o próprio desempenho da função administrativa (exercendo de
forma típica pelo Executivo). Ademais, não se admitirão proposições
evidentemente inconstitucionais, a teor do que dispõe o Art.129, inciso
VI, do Regimento Interno - EMENDA REJEITADA.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos

pela aprovação do Projeto de Lei n° 079/2019, por não possuir nenhum
vício formal nem material de inconstitucionalidade, na forma do texto
original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 079/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Yglésio
Deputado  César Pires
Deputado  Zé Inácio Lula
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 088 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 099/2019 de autoria do

Poder Executivo, que “Institui o Programa Bolsa-Atleta e dá outras
providências.”

O Projeto de Lei em análise está revogando a Lei nº 9.197, de 31 de
maio de 2010, que criou o Programa Bolsa- Atleta, estabelecendo uma
nova roupagem ao Programa, prevendo um valor de R$ 500,00 (Quinhentos
Reais) a título de bolsa mensal aos participantes do Projeto.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada
uma Emenda Modificativa (Emenda nº 001/2019), de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que propõe nova redação ao § 2º, do art. 1º, do Projeto
de Lei em análise, alterando o valor da bolsa mensal dos participantes do
Programa Bolsa-Atleta, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00
(um mil reais).

 Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição e
Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme
os termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada por
Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) seriam
exercidas por uma única pessoa, o soberano.

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica,
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Cada
atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada órgão,
surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de contrapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário. As atribuições,
constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão ser
delegadas a outro. Prevalece o princípio da indelegabilidade de
atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas do
outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de Lei
do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê
a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que
disponham de atribuições das Secretarias de Estado e Órgãos Públicos .

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não podem
ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-se aquelas cuja
iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88, determina em seu art. 43, III e V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre matéria orçamentária e
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que atribuições a
serem executados pelos órgãos da Administração Pública, principalmente
pelas Secretarias de Estado são de competência do Poder Executivo, como
no caso de criação de Programas.

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o
assunto:

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis,

estanques, intransferíveis (CF, art. 2o): Assim, não cabe à
Edilidade praticar atos do Executivo, não cabe a este substituí-
la nas atividades que lhe são próprias. (...) Daí não ser permitido
à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades
reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas
especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões,
permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o
mais que se traduzir em atos ou medidas de execuções
governamentais” (in Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal
Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 438/439). (Grifei)

Trata-se o Projeto de Lei questão eminentemente
administrativa e orçamentária, e, como tal, gravita na órbita de
competência do Poder Executivo. É ela (a Administração Pública) que
dispõe dos dados sobre as condições de correto funcionamento e
operacionalização de tal atividade (inclusive quanto aos gastos – despesas
- advindos da aplicação da lei). Sendo o Projeto formalmente constitucional.

Da análise da Emenda Modificativa, apresentada pelo Senhor
Deputado Adriano, que propõe nova redação ao § 2º, do art. 1º, do Projeto
de Lei em análise, alterando o valor da bolsa mensal dos participantes do
Programa Bolsa-Atleta, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00
(um mil reais),  desaconselhamos o acolhimento da mesma, pois não serão
admitidas emendas que impliquem aumento de despesas previstas: nos
projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvado o
disposto no art. 137, §§ 3º e 4º, da CE/89, a teor do que dispõe o art. 45, I,
da CE/89, bem como o art. 165, I, do Regimento Interno desta Casa. Assim
sendo, somos pela rejeição da Emenda apresentada - EMENDA
MODIFICATIVA REJEITADA.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 099/2019, por ser legal, jurídico e constitucional.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 099/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº   090 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei

Ordinária nº 012/2018, de autoria do Senhor Ex-Deputado Stênio
Rezende, que Denomina “Dr. Humberto Coutinho”, o Hospital dos
Servidores do Estado do Maranhão.

Nas razões do veto, o Excelentíssimo Governador afirma que
“o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências
para um diploma normativo adentrar validamente no ordenamento
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jurídico. Assim, ao que se observa da competência formal, cumpre
analisar que a iniciativa da referida proposição legislativa não obedeceu
à autoridade competente, conforme disposto no inciso III, do Art.43,
da Constituição do Estado do Maranhão. Ei-lo:

Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
III– organização administrativa e matéria orçamentária.

Afirma ainda, que o Projeto de Lei em análise, ao tentar colocar
nome em unidade administrativa do Poder Executivo Estadual, interfere
na organização administrativa do Estado e, portanto, padece de
inconstitucionalidade, uma vez que a matéria é, como visto, de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Ademais, ao tempo que padece
de inconstitucionalidade formal, Projeto de Lei de iniciativa parlamentar
que disponha sobre atribuições de órgãos públicos ou organização
administrativa, tal como o presente, viola o modelo de harmônica
tripartição de poderes.

No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do
Executivo Estadual fazer (art. 47, segunda parte, da Constituição
Estadual), deve-se analisar a constitucionalidade e o interesse público.
Caso o projeto apresente inconstitucionalidade e/ou seja contrário
ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, apresentando a
mensagem com as razões do veto.

          Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto
ao Projeto de Lei nº 012/2018, são convincentes, uma vez que a matéria
ali tratada contraria a Constituição Estadual e Federal, visto que é de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o
dispositivo constitucional acima descrito.

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

aposto ao Projeto de Lei nº 012/2018, por não cumprir os requisitos
estabelecidos na Constituição Estadual e Federal.

É o voto.

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

Cidadania votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 012/2018, nos termos do voto do Relator.

   É o parecer.
  SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado  César Pires
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado  Zé Inácio Lula
Deputado  Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 092/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 046/2018, de autoria do Poder Executivo, objeto da
Mensagem do Executivo nº 016/2018, que concede Isenção do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS às operações de saídas internas com frutas

frescas realizadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes do Simples Nacional.

O presente Projeto de Lei estabelece que para o contribuinte
possa usufruir do benefício fiscal deverá ser filiado às cooperativas ou
associações representativas da sua atividade econômica situada no
Estado do Maranhão.

A medida visa reduzir os custos das empresas optantes do
Simples Nacional, garantindo, de um lado, maior competitividade e
eficiência do setor econômico, responsável pela geração de muitos
empregos e renda no Estado, e de outro, a redução, com desoneração
do ICMS, dos preços finais dos produtos na mesa do consumidor
maranhense, especialmente as famílias de baixa renda, como bem
esclarece a Mensagem Governamental.

A matéria é de natureza legislativa e de competência do Estado,
consoante dispõe o artigo 127, § 5º, II, da Constituição Estadual
(isenção ou não-isenção).

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43 da
Constituição Estadual. Senão vejamos:

 “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:”[.. .] III – organização
administrativa e matéria orçamentária.[...] Parágrafo único-
A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria
tributaria só será permitida a projetos dos quais não decorra
renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição
nº 068, de 28/08/2013).”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo,
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produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade.(...).”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei
capaz de macular o processo legislativo.

Trata-se de uma isenção objetiva que derroga a incidência sobre
mercadoria (frutas frescas nacionais), aplicando-se principalmente aos
impostos reais ou indiretos que podem se estender a impostos sobre a
produção ou circulação de mercadorias, quanto há certos tipos de
empresas, caso em espécie (Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte do Simples Nacional e que tenham por objetos Frutas Frescas
Nacionais).

Nesse diapasão, o art. 97, II, da CTN dispõe que somente lei
pode estabelecer “II - a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança
jurídica.

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade,
vez que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro
veículo normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°), ou mesmo
possua força de Lei (Medida Provisória).

De mais a mais, os tributos possuem função
predominantemente fiscal, cujo principal objetivo é carrear receitas
aos cofres públicos para fazer face ao financiamento das atividades de
interesse da sociedade.

Por outro lado, as exações podem assumir contornos diversos
do meramente arrecadatório (extrafiscalidade), ou seja, servir de
mecanismos para incentivar ou desestimular atividades
econômicas, cultuais, sociais, ambientais, entre outras de interesse
público assegurados na Constituição de 1988. (técnica da
progressividade, seletividade, concessão de incentivos fiscais e
compensação dos entes que obtiverem resultados interventivos
almejados pela Carta Política de 1988).

Para PAULSEN (2012, p. 18, Curso de Direito Tributário)
“Diz-se que se trata de um tributo com finalidade extrafiscal
quando os efeitos extrafiscais são não apenas uma decorrência
secundária da tributação, mas seu efeito principal,
deliberadamente pretendido pelo legislador que se utiliza do
tributo com instrumento para dissuadir ou estimular
determinados condutas”.

Nesse diapasão, a proposição visa reduzir os custos das
empresas optantes do Simples Nacional, garantindo, de um lado,
maior competitividade e eficiência do setor econômico, responsável
pela geração de muitos empregos e renda no Estado, e de outro, a
redução, com desoneração do ICMS, dos preços aos consumidores
maranhenses, especialmente as famílias de baixa renda.

Por esse prisma, o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado”.

Por fim, conclui-se que para efetiva aplicação do beneficio
isencional, no âmbito de sua competência legislativa, a matéria encontra
amparo no Código Tributário Nacional e Estadual (Lei Federal nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966 e Lei Estadual nº 7.799 de 19 de dezembro de
2002).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opina-se pela  aprovação do Projeto de Lei nº 046/2018, presente os
pressupostos estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 046/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de março de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado  Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado  César Pires
Deputado  Dr. Yglésio
Deputado  Zé Inácio Lula
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Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


