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SÁBADO DIA 30 DE MARÇO, FAZENDO UM GOL, COM A
POSSIBILIDADE DE INTEGRAR À LISTA DOS ESCOLHIDOS
PARA O PRÊMIO PUSKÁS.

GRANDE EXPEDIENTE: Dep. Dra. Thayza Hortegal
III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
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 03.04.2019
I – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº159/2019)
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES,
CONCEDE A MEDALHA “JOÃO DO VALE” AO ENGENHEIRO
AGRÔNOMO E REGENTE DO CORAL SÃO JOÃO, FERNANDO
ELIAS MOUCHERECK. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
2. REQUERIMENTO Nº 155/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES AO PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA
EM IMPERATRIZ, RAUL CAVALCANTE BATISTA, PELO SEU
ANIVERSÁRIO NO DIA 02/04/2019. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 01 E 02/04/19, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).
3. REQUERIMENTO Nº 162/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, PARA A ENTREGA DA
MEDALHA “JOÃO DO VALE” AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
E REGENTE DO CORAL SÃO JOÃO, FERNANDO ELIAS
MOUCHERECK.
4. REQUERIMENTO Nº 163/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJ A ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO DIRETOR GERAL
DA POLÍCIA FEDERAL MAURÍCIO LEITE VALEIXO,
PARABENIZANDO-O E A TODOS OS SERVIDORES DA POLÍCIA
FEDERAL PELOS 75 ANOS.
5. REQUERIMENTO Nº 164/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJ A ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO À SUPERINTENDENTE
REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO,
CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI, PARABENIZANDOA E A TODOS OS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL PELOS
75 ANOS.
6. REQUERIMENTO Nº 165/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJ A ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO À CLEITON CORTES
SOUZA, JOGADOR DO TIME DO SAMPAIO CORREIA,
PARABENIZANDO-O PELA SUA PARTICIPAÇÃO NO ÚLTIMO

7. REQUERIMENTO N° 149/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 274/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 01 E 02/04/19, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).
8. REQUERIMENTO Nº 166/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSÉ GENTIL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 A 23
DE MARÇO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/04/2019 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 161/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que determina que sejam garantidas vagas
nas escolas de tempo integral, na rede de ensino estadual, para alunos
cuja genitora e ou responsável, possua dependente portador de doença
rara, devidamente comprovado, no âmbito do estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 162/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro neto, que estabelece diretrizes para implantação do
Programa Linhas de Produção no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 153/19, de autoria do Poder
Executivo, enviado através da Mensagem 017/2019, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento
da Cultura Maranhense – FUNDECMA, e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 154/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre orientações de memória
histórica, proíbe a administração pública de homenagear a ditadura e
dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 155/19, de autoria da Senhora
Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal, que dispõe sobre o programa de
repouso aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de
enfermagem, no Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 156/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a cassação da eficácia
da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS,
por fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis, no âmbito
do Estado do Maranhão.
4. PROJETO DE LEI Nº 157/19, de autoria da Senhora
Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal, que dispõe sobre a criação e implantação
de Clínica-Escola do Autista para atendimento de alunos e Capacitação
de Educadores no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 158/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que institui o Programa de Incentivo à
Renegociação de Dívidas e Combate ao Superendividamento no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 159/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a política de troca de águas
envasadas em caso de apresentação de vício, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 160/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que estabelece regras para a ausência de
troco em estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.
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PRIORIDADE 3ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003/19, de
autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem 62019/
2019, que altera dispositivo 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.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 141/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Alcântara – MA, como
Município de interesse Turístico.
2. PROJETO DE LEI Nº 142/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que obriga as Escolas Estaduais da Rede
Pública a disponibilizarem móvel para a guarda e conservação de
insulinas em uso, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas
por aluno com diabetes no âmbito do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 143/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício
de Alimentos.
4. PROJETO DE LEI Nº 144/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a gratuidade do uso dos
estacionamentos dos shoppings centers, centros comerciais e hospitais,
para as pessoas idosas acima de 60 anos, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 145/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que institui a Política de Prevenção à violência
contra Profissionais da Educação da Rede de Ensino do Estado do
Maranhão.
6. PROJETO DE LEI Nº 146/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual
da Saúde do Professor e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 147/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os asilos, casas de repouso
e similares a manter sistema permanente de videomonitoramento.
8. PROJETO DE LEI Nº 148/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que garante aos consumidores o direito
de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro
e dá outras providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 149/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui ação para a compostagem
dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades
do Restaurante Popular e nas escolas da Rede Pública Estadual de
Educação, a fim de destinar o composto orgânico resultante a projetos
de agricultura familiar e às hortas comunitárias.
10. PROJETO DE LEI Nº 150/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre diretrizes para a
instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede
pública e privada de educação do Estado do Maranhão.
11. PROJETO DE LEI Nº 151/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a coleta obrigatória por
todos os órgãos da Administração Pública Estadual direta, bem como
por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pelo Estado, e a destinação dos resíduos sólidos recicláveis e
reutilizáveis a associações e cooperativas de catadores.
12. PROJETO DE LEI Nº 152/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa Estadual de Saúde Vocal ao professor da rede estadual de
ensino e dá outras providências.
13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel
Jorge Allen Guerra Luongo, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio do de Janeiro.
14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/
19, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede
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o Título de Cidadão Maranhense a Senhora Maria Juliana Rodovalho
Doriqui.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 136/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a regulamentação da
cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do Imposto de
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, nas hipóteses que especifica.
2. PROJETO DE LEI Nº 137/19, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização
das atividades farmacêuticas.
3. PROJETO DE LEI Nº 138/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a proteção e defesa
dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica.
4. PROJETO DE LEI Nº 139/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que acrescenta a alínea “k” ao inciso II do
art. 1º da Lei nº 9.881, de 30 de julho de 2013.
5. PROJETO DE LEI Nº 140/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual do Grêmio Estudantil
Livre, no âmbito do Estado do Maranhão.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE ABRIL DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dois de abril de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira,
Detinha, Fábio Macedo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Rigo Teles e Rildo Amaral.
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 da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (lê Texto Bíblico e Ata) –
Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 161 / 19
Determina que sejam garantidas vagas nas escolas
de tempo integral, na rede de ensino estadual, para
alunos cuja genitora e ou responsável, possua
dependente portador de doença rara, devidamente
comprovado, no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1° Fica obrigada a Secretaria de Educação do Estado do
Maranhão, a garantir vaga na rede de ensino estadual, nas escolas de
regime de tempo integral, aos alunos cuja genitora ou responsável
possua dependente com doença rara.
Art. 2º Para ter direito a vaga prevista no artigo anterior, o
aluno deverá residir com a genitora ou responsável beneficiado por
esta Lei.
Art. 3º Caberá ao estado regulamentar a fiscalização e
disponibilização das vagas, priorizando a escola pública de regime
integral mais próxima da residência do beneficiado.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de abril de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC
JUSTIFICATIVA
De acordo com o Ministério da Saúde, doenças raras são aquelas
que afetam até 65 (sessenta e cinco) pessoas em cada 100.000 (cem
mil) indivíduos.
A presença de uma pessoa com doença rara pode trazer
implicações importantes para uma família, particularmente na relação
desta com a comunidade onde se insere, e com as instituições de saúde
que nem sempre estão preparadas para atendê-la. Além disso, a família
sente o impacto no trabalho, uma vez que habitualmente a mãe necessita
deixar o emprego para cuidar exclusivamente do filho.
A necessidade da atenção integral requerida por pessoas com
alguma doença rara, faz com que as mães ou responsáveis, não tenham
condições de dispensar seus cuidados de forma satisfatória a outros
membros da família, principalmente crianças e adolescentes.
Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares,
no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de abril de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC
PROJETO DE LEI N° 162 / 19
Estabelece d iretrizes para implantação d o
Programa Linhas de Produção no Estado do
Maranhão e dá outras providências.
Atr. 1° Estabelece as diretrizes para a implantação do Programa
“Linhas de Produção” no Estado do Maranhão, de caráter permanente,
com os seguintes objetivos:
I. Implementar a inseminação Artificial como ferramenta de
melhoramento genético da bovinocultura do estado;
II. Redução da dependência do clima e dos impactos dos
períodos de estiagem;
III. Implementar a tecnologia a baixo custo, inovadoras e
sustentáveis adaptadas aos pequenos produtores rurais;
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IV. Implementar a produção e utilização de biofertilizantes,
como ferramenta de melhoria de produtividade da hortifruticultura,
promovendo sustentabilidade e segurança alimentar;
V. Criar o Centro Integrado de Comercialização dos Produtores
– CICOP;
VI. Incentivar integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
VII. Implementar o sistema integrado de produção;
VIII. Promover a convivência harmoniosa com o meio ambiente
e a produção sustentável de alimentos;
IX. Incentivar as pequenas industrias para o beneficiamento
da produção gerada pelo CICOP;
X. Estimular governos municipais e o estadual a fazer sus
aquisições no CICOP;
Art. 2 ° Caberá ao Centro Integrado de Comercialização dos
Produtores – CICOP:
I. Formular e gerenciar a rede estadual de integração dos
produtores, facilitando a comercialização dos produtos oriundos do
Programa Pinhas de Produção;
II. Servir como entreposto de abastecimento e comercialização
de produtos;
III. Fiscalizar a aplicação de recursos destinados ao programa;
IV. Representar os produtores em chamadas públicas de
interesse dos integrantes do programa.
Art. 3 ° Caberá ao Governo do Estado estabelecer as medidas
para o incentivo ao programa, para instituir benefícios aos participantes.
Art. 4° São passiveis de implantação do Programa as seguintes
áreas, dentre outra:
I – Públicas estaduais e municipais;
II – Declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas;
III – Terrenos ou glebas particulares;
IV – Terras devolutas;
V – Áreas pertencentes a associações e sindicatos de
produtores.
Parágrafo Único. A implantação nas áreas descritas no inciso
III deste artigo, quando não for implantado pelo proprietário, deverá
ter a anuência formal do proprietário.
Art. 5° Cada área destinada poderá ser trabalhada por uma
família ou grupo de famílias, cadastradas individualmente ou
coletivamente no órgão encarregado da gerência do programa, que deve
orientar os participantes quanto ao uso comunitário de espaços, a boa
convivência entre os participantes e importância do auxílio mutuo.
Art. 6° O Poder Publico será responsável pela gerência do
Programa Linhas de Produção, podendo firmar convênio com entidades
de assistenciais e instituições de ensino, a fim de disponibilizar
assistência técnica para o programa.
Parágrafo Único. A assistência técnica prevista no caput pode
ocorrer mediante supervisão de profissionais das áreas técnicas
correlacionadas ao Programa, tais como Engenharia Agronômica,
Técnico Agrícola, Veterinário, Administradores e etc, como também
por meio de estudos e acompanhamento dos processos produtivos e
auxilio na orientação dos participantes do projeto por estudantes de
cursos de áreas afins.
Art. 7° O processo de implantação do Projeto Linhas de
Produção deve observar, preferencialmente, os seguintes passos:
I – Localização, por parte dos cadastros, da área a ser trabalhada;
II – Consulta ao proprietário, em caso de terrenos ou glebas
particulares;
III – Oficialização da área junto ao órgão gerenciador do
programa.
Art. 8° Quando utilizado como terapia ocupacional, o programa
poderá contar com a participação das secretarias municipais de saúde,
através de suas unidades básicas de saúde.
Art. 9° Os produtos oriundos deste programa terão a emissão
de documento comprobatório e/ou selo de qualidade e prioridade nas
aquisições de alimentos por órgãos públicos.
Atr. 10° Para a implantação do Programa de Incentivo ao Projeto
Linhas de Produção, o Poder Público poderá firmar convênio ou
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parcerias com universidades, empresas e organizações não
governamentais, visando obter suporte técnico, financeiro e operacional
para a execução das ações previstas nesta Lei, cem como para lhe dar
publicidade.
Art. 11° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 02 / 04 / 2019. - CIRO NETO - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente preposição tem por objetivo criar uma rede integrada
de produção utilizando os diversos incentivos governamentais como:
aquisição de equipamentos, sementes e demais ações. De modo a
aumentar a produção de gêneros de origem animal e vegetal no nosso
estado, acabando com a dependência alimentar de outros estados,
gerando além desta independência, emprego e renda para as famílias
maranhenses, tendo ainda a criação do CICOP como ferramenta de
comercialização e integração dos produtores, gerando assim
aprimoramento da qualidade de vida e saúde da população.
Incentivar os produtores a prática do cultivo orgânico de frutas
e hortaliças e as boas práticas alimentares, difundir os princípios de
ecologia e sustentabilidade, promover terapia ocupacional para homens
e mulheres de todas as idades, aproveitando áreas devolutas, melhorando
assim o meio ambiente mediante ocupação produtiva benéfica em
terrenos baldios. Utilizar resíduos orgânicos para transformação em
adubo, por meio do sistema de compostagem, incentivar a produção de
gado de leite através do melhoramento genético, incentivar o convívio
social e comunitário.
Diante disso, contamos com a aprovação dos nobres pares, na
busca do desenvolvimento agrícola e econômico do nosso estado,
almejando nesse importante projeto.
Sala das Sessões, 02 / 04 / 2019. - CIRO NETO - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO Nº 162 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 25 de Abril
de 2019, para a entrega da Medalha “João do Vale” ao engenheiro
agrônomo e regente do Coral São João, Fernando Elias Mouchereck
(Projeto de Resolução Legislativa n.º 023/2019).
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 3 DE ABRIL DE 2019. WENDELL LAGES - Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.04.19
EM: 02.04.19
REQUERIMENTO Nº 163 / 19

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

REQUERIMENTO Nº 164 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação a Superintendência
Regional Policia Federal no Maranhão, Cassandra Ferreira Aves
Parazi, parabenizando a todos os servidores da Policia Federal pelos
75 anos.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de abril de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.04.19
EM: 02.04.19
REQUERIMENTO Nº 165 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação Cleiton Côrtes Souza,
jogador do time do Sampaio, parabenizando pela sua participação no
último sábado dia 30 de março, fazendo um gol possível candidato a
lista dos escolhidos para o prêmio Puskás.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de abril de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.04.19
EM: 02.04.19
REQUERIMENTO Nº 166 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que aprecie o meu
pedido de justificação de ausência nos dias 18/03/2019 à 28/03/2019
em decorrência de tratamento médico, motivo este que não compareci
às sessões desta Augusta Casa.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de abril de 2019. - JOSÉ GENTIL Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.04.19
EM: 02.04.19

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 496 / 19
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Diretor Geral da Policia
Federal Maurício Leite Valeixo, parabenizando a todos os servidores
da Policia Federal pelos 75 anos.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de abril de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.04.19
EM: 02.04.19

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 um matadouro no Município
de Tuntum/MA.
Tal indicação visa sanar a ausência de um matadouro no
mencionado Município, que teve seu abatedouro interditado, por decisão
judicial, há anos, em razão das condições deploráveis de higiene que se
encontrava.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Atualmente, os comerciantes tuntuenses do setor necessitam
recorrer a frigoríficos em Presidente Dutra (o que eleva o preço do
produto). No entanto, vale frisar que, em razão das péssimas condições
de higiene em que essa carne é transportada, há decisões judiciais no
sentido de vetar seu deslocamento.
Assim, a fim de resolver esse problema da cidade de Tuntum,
acabando com o consumo de carne de procedência duvidosa na cidade,
além de gerar empregos, renda e arrecadação tributária, solicita-se a
construção de um matadouro em Tuntum/MA.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de abril de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 497 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro junto a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo
senhor Governador Flávio Dino e ao senhor Secretário de Infraestrutura,
Cleyton Noleto, solicitando Serviços emergencial de recuperações de
14 km de estrada dos povoados água preta, lago verde bem como
reparos das estradas que dão acesso ao projeto Salangô no Município
de São Mateus- MA.
O Município de São Mateus, localizado na microrregião do
Médio Mearim, localizado a 188km desta Capital, têm um alto índice
de produção de arroz, destacando-se os referidos povoados, o que se
se justifica a necessidade de reparos urgentes por conta do escoamento
e comercialização dos grãos, bem como o acesso da população em
geral, uma vez que a mesma encontra-se intrafegável.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 DE ABRIL DE 2019. - ZITO
ROLIM - Deputado Estadual – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 499 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO, solicitando providencias
no sentido de determinar AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA-SINFRA, SENHOR CLAYTON NOLETO,
QUE AUTORIZE A REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO
PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DA JANSEN, CRIADO EM
1988, considerando os efeitos negativos decorrentes de atividades
humanas, a exemplo das invasões que continuam a se proliferar ao
entorno da Lagoa, causando prejuízos socioambientais sem precedentes
e da ação do tempo.
O Parque da Lagoa da Jansen, localizado entre a Ponta D’Areia
e o São Francisco, oferece um ambiente lúdico, educativo e cultural
para todas as idades. Possui bares, restaurantes, quadra poliesportiva,
arena beach soccer, pista para atletismo, enfim, muito espaço livre
para o lazer. À noite a orla da Lagoa oferece ambientes para quem gosta
de curtir.
A Lagoa da Jansen é um dos mais belos cartões postais da
capital São Luís, atrai turistas e moradores o ano inteiro e, portanto,
precisa de mais cuidados por parte do Poder Público.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 498 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRISSIMA
DIRETORA GERAL DO PROCON, SENHORA KAREN BARROS,
solicitando providências, no sentido de determinar O
DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL CONHECIDA COMO
“CARRETA DO PROCON”, PARA A COMUNIDADE DE “PORTO
SANTO”, NO MUNICIPIO DE TURIAÇU (MA), reafirmando o
compromisso do Governo em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania.
A Unidade Móvel “Carreta do Procon”, como é
popularmente conhecida, tem a função precípua de promover o acesso
a rede de serviços para a cidadania, como a emissão de documentos
básicos, primeira e segunda via do RG, emissão e consulta do CPF,
“balcão do cidadão”, orientação e denúncia de consumidores, orientação
a fornecedores, enfim, é um projeto fantástico do Poder Público que
leva cidadania à população maranhense que não tem acesso a esses
serviços.
Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Portanto, solicito a
atenção especial ao nosso pleito, em nome da população da comunidade
de “Porto Santo”, mais de 15 mil habitantes, localizada no Município
de Turiaçu.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ainda tem algum Deputado presente que
queira fazer uso do Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão, por
cinco minutos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Reaberta a Sessão. Deputado Adelmo Soares,
por cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Bom dia, senhoras e senhores, queridos amigos Deputados
e Deputadas presentes no Plenário, a todos aqueles que estão nos
acompanhando nas redes sociais, na TV Assembleia. Mais uma vez,
muito feliz de poder estar aqui, hoje, usando o Pequeno Expediente
para falar de três pontos importantíssimos que estamos vivendo nesse
momento em torno do nosso Estado. Primeiro, eu queria convidar os
Deputados e as Deputadas para amanhã, às 14h, aqui no Plenarinho,
nós estaremos instalando a nossa Frente Parlamentar em Defesa da
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Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Estarão presentes vários
sindicatos dos trabalhadores rurais, a FETRAF, a FETAEMA, várias
entidades relacionadas, o próprio MST, a CONERUC, MIQCB.
Enfim, todas aquelas pessoas que estão destinadas e querem buscar o
desenvolvimento da agricultura familiar no nosso Estado estarão
presentes a partir de amanhã, às 14h. Faço um apelo, um convite aos
Deputados, entendam a importância, Deputado Dr. Yglésio, de ajudar
na questão da agricultura familiar porque nós entendemos que o
desenvolvimento do nosso Estado passa pela agricultura familiar. Queria
pedir a presença do Deputado Ariston, Deputado Zé Gentil, enfim, de
todos os nossos companheiros para que possam participar amanhã, às
14h, aqui no Plenarinho, para a gente discutir e avançar na questão da
Frente Parlamentar. Eu estive em Recife semana passada, participando
de um fórum e lá estavam vários deputados estaduais, do Estado do
Ceará, do Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte e do
Maranhão. Nós formamos também uma Frente Parlamentar em nível
regional, Deputado Zito Rolim, você que foi prefeito daqui da cidade
de Codó e conhece a necessidade de fortalecimento da agricultura familiar
naquele município, Deputado Edivaldo Holanda, então nós precisamos
fortalecer a agricultura familiar como um eixo de desenvolvimento. Eu
sei que muitos deputados aqui buscam e têm o interesse de trabalhar
na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura, mas
evidentemente na geração de renda, que é a agricultura familiar, é que
nós precisamos, Dr.ª Deputada Daniella, fortalecer a agricultura familiar
de maneira que a gente possa desenvolver o nosso Estado. O outro
ponto de pauta da minha fala hoje aqui é falar que, daqui a pouco,
vamos entrar aqui no projeto de lei para aprovação do projeto que visa
trazer para o Maranhão uma lei da proibição dos canudos de plástico.
Nós estamos aproveitando e entregando canudos biodegradáveis para
os nobres deputados, para que V. Ex.ªs façam uma comparação. Nós
queremos, neste momento, fazer essa substituição. Muitos aqui sabem
e buscam o interesse de um meio ambiente mais forte, interesse de um
meio ambiente melhor, por isso que daqui a pouco vai entrar um projeto
de lei que, se Deus quiser, nós vamos aprovar aqui nesta Casa e mostrar
para o mundo e para o Maranhão a importância de preservar o meio
ambiente. Nós sabemos e entendemos que existem os canudos de
plástico, que estão aí no mercado e que levam 400 anos para se
decompor. E nós estamos apresentando uma proposta de canudo
biodegradável, de canudos de papel, que rapidamente fazem a sua
decomposição no meio ambiente sem prejudicá-lo. Por isso eu queria,
nesse segundo ponto, pedir o apoio dos nossos nobres deputados,
pois essa é uma causa que nós temos que levar pra gente, nós temos
que dar o exemplo. Todos as vezes que você for tomar a sua água de
coco na praia ou seu refrigerante ou a sua caipirinha, lembre-se dessa
proposta que nós estamos implantando aqui. Agradeço aos deputados
que também estão incorporando, porque nós precisamos ajudar o meio
ambiente. Acho que todos aqui já viram aquele vídeo onde tem uma
tartaruga que foi introduzido na narina dela um canudo e ela sofreu
bastante com aquela retirada daquele canudo. Isso é mais grave ainda,
porque o canudo é muito leve, então as pessoas não vão atrás de
canudo para reciclagem, porque imagina você juntar 10 quilos de canudo,
a quantidade de canudo que vai ser! Então por isso ele fica no meio
ambiente, é jogado pelo vento, poucas pessoas vão atrás do canudo, e
é por isso que nós estamos propondo para a gente fazer essa mudança
radical na utilização dos canudos aqui no nosso querido Estado do
Maranhão. Espero contar com o apoio de todos. Evidentemente que
meu terceiro e último ponto de pauta nessa minha fala no Pequeno
Expediente é dizer que, daqui a pouco, nós vamos introduzir a foto do
Deputado Humberto Coutinho, mostrando a importância que o Dr.
Humberto foi para Caxias, para o Maranhão, para toda a nossa região
leste, a importância que ele teve como cidadão, como político, como
médico, um grande líder de vanguarda, inclusive, que levou o
desenvolvimento a nossa cidade, levou Caxias, uma das principais
pessoas responsáveis pela eleição do Governador Flávio Dino,
Deputado Edivaldo Holanda, Deputada Helena Duailibe, que também
tenho certeza de que foi muito amiga do Deputado Dr. Humberto
Coutinho. Tenho certeza de que ele ficará muito feliz de ver todos nós
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prestigiando este importante momento da sua história. E nós que
devemos dar muita força para a nossa querida Deputada Cleide
Coutinho, que, realmente, vai ser um momento de muita emoção para
ela que vive esse momento de saudade eterna do seu querido esposo
Humberto Coutinho, E nós que precisamos tanto nos espelhar nas
condutas e no trabalho que Humberto Coutinho teve para o
desenvolvimento da nossa cidade, do nosso Estado e da nossa região.
Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre e muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reforçando aqui a lembrança do Deputado Adelmo, ratifico a
informação aos Senhores Deputados e às Senhoras Deputadas, da
Cerimônia de Inserção do Retrato do Deputado Humberto Coutinho,
na Galeria dos ex-presidentes da Assembleia. Será às 11h, no Salão
Nobre desta Casa. Deputado Yglésio, este aceno de V. Exa. é dizendo
que quer ocupar o Pequeno Expediente? Deputado Yglésio Moisés,
por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Normalmente, nós, temos, enquanto
praticantes da Medicina, a dificuldade de muitas vezes de acompanhar
o que acontece depois do consultório, a dificuldade dos pacientes. E
como político, hoje, a gente tem esta oportunidade de receber os
representantes das associações que, realmente, representam os
interesses e as dificuldades dessas pessoas no dia a dia. Na sexta-feira,
tivemos a oportunidade de receber representantes da Associação
Maranhense dos Pacientes Portadores de Doenças Inflamatórias
Intestinais – AMADII. Pude receber a Dra. Alícia, a Sandra, Luciana,
a Dênia e a Glória, dentro do gabinete. E o que elas nos passaram foi
uma extrema dificuldade, hoje, no sistema público de saúde de realizar
esses exames. E por que isso acontece? Acontece porque a procura do
SUS é crescente. Com o esgotamento da medicina de plano de saúde,
no contexto de crise econômica, a gente perdeu muitos pacientes, perdeu.
Só, em São Luís, por exemplo, 60 mil pessoas perderam o seu plano de
saúde, aqui. Então, todas essas pessoas terminaram indo para o SUS,
também, criando uma pressão adicional. Posteriormente, nós temos
aqui a dificuldade para fazer um exame que é simples, é o exame de
colonoscopia. Antigamente, a recomendação da Sociedade Americana
de Câncer era que esse exame fosse realizado a cada cinco anos, após
os 50 anos, e, em algumas situações, antecipava para 40 anos no caso
que as pessoas têm parentes com câncer de intestino grosso. Hoje, a
recomendação de realização de colonoscopia é que se realize o exame,
a cada 10 anos, após os 45 anos. E se coloque alguns exames de
tomografia nesse meio. Bem, isso eu falo para ilustrar o paradoxo que
se vive. No Maranhão nós temos praticamente seiscentos e quarenta
mil pessoas com mais de 45 anos de idade, entre 45 e 84 anos de idade.
Esses dados são do censo do IBGE de 2010. E só realizamos aqui no
Estado 300 exames por mês. E onde é que esses exames são realizados
aqui? Principalmente em São Luís, no hospital do câncer, no hospital
Dutra, no hospital Aldenora Bello, no hospital Pan Diamante. Trezentos
exames por mês não resolvem a demanda. Então, nessa reunião, nós
pudemos fazer um apanhado geral do atendimento desse exame de
colonoscopia e da chamada entero-ressonância, que é um exame que é
importantíssimo para falar da doença de Crohn extracólon do intestino
grosso, que é uma das mais frequentes que existem. Então o que que se
faz aqui no Maranhão? Só tem um lugar no SUS que faz a enteroressonância, que é no Hospital Universitário Presidente Dutra. Então
um exame desse, para vocês terem noção, chega a demorar seis meses
a um ano para a pessoa fazê-lo. Quando consegue um exame como a
colonoscopia, que é um exame que custa aí um total de uns R$ 350,00
a R$ 500,00 para a rede pública, que é um exame que a gente pode
considerar como barato, ele demora de seis meses a um ano também.
Então para essas pacientes, por exemplo, que tem doença inflamatória
intestinal, doença de Crohn e retocolite, que são duas doenças
extremamente incapacitantes no Estado, essas pessoas aguardarem
tanto isso aí que é uma tortura para elas. E tortura por quê? Porque não
conseguem fazer ajuste de medicação. E aí quando não faz ajuste de
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medicação, você não trata corretamente as pessoas. Então é óbvio que
fica o papel do Poder Público como culpado nesse problema como
gestor do SUS. Para se ter ideia, outro problema importante é o acesso
à medicação no tratamento dessas pessoas. Como é que acontece?
Hoje tem um cadastro na FEME que tem 119 pacientes cadastrados
com doença de Crohn e 461 com retocolite para receber a medicação. E
eu estou falando aqui de uma medicação que, de modo geral, custa cem
reais, setenta, cem reais, mesalazina e azatioprina. Quando você vai
pensar em um longo tratamento, um tratamento, por exemplo, para a
doença de Crohn, que ela tem uma apresentação mais grave, a medicação
principal é infliximabe. E esse é caro. Cinco ampolas de infliximabe
custam até vinte mil reais. Isso é um tratamento curto para eles. Então
é um tratamento de vinte mil reais, mas felizmente para isso nós temos
ai uma linha federal para fornecimento dessa medicação. Então esses
pacientes fazem esse tratamento crônico, porque retocolite e doença
de Crohn são doenças que as pessoas têm para vida toda. Uma doença
que leva um período longo de tratamento. Ela precisa dessa assistência,
porque ninguém tem condição, a maioria das pessoas, de arcar com
custo da medicação de mil reais, mil e quinhentos reais por mês. E
quando precisa da azatioprina. é vinte mil reais. Então o SUS tem que
ofertar realmente essa medicação. Na FEME hoje a gente está tendo
essa dificuldade. Temos conversado com o Sandro, que é o representante
hoje que está à frente da FEME, para que a gente possa melhorar essa
gestão dos medicamentos. Um ponto importante que vamos fazer é
justamente apresentar a esta Casa uma proposição que cria um cadastro
para esses portadores de doenças inflamatórias intestinais. E para que
serve esse cadastro? Serve primeiro para fazer o papel realmente de
localizar onde estão os pacientes, saber quem são e o perfil dos mesmos.
O segundo ponto importante é justamente facilitar a autorização dos
exames. Qualquer paciente que esteja cadastrado nessa listagem passa
a ter uma prioridade para realizar os exames de colonoscopia e enteroressonância, para quê? Para que sofra menos. A nossa vivência diária,
às vezes, nos afasta do sofrimento alheio e a gente precisa o tempo
todo ser lembrado disso. Mas enquanto isso, façamos o nosso papel
aqui enquanto políticos que geralmente, que realmente é o quê? Criar
as condições para que essas pessoas tenham melhores condições de
atendimento e esse cadastro cumpra essa missão. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão
desta Sessão. Com muito pesar, venho nesta manhã lamentar o
falecimento de uma grande guerreira. Eu falo aqui a parlamentares de
todas as regiões do Maranhão e faço questão de destacar a trajetória, a
luta dessa mulher, uma grande educadora, uma das maiores educadoras
que Imperatriz e o Maranhão já tiveram, professora Iolanda Cortez.
Foi minha professora, foi nossa professora. Foi professora de todos
os professores que passaram pela UEMA, pela UemaSul nas últimas
décadas. Dedicou sua vida à missão de educar e fazia com muito amor,
fazia com muita distinção. Não tem como algum professor, nas últimas
décadas, não ter sido influenciado pelo trabalho, pela alegria, pelo
entusiasmo, pela motivação da professora Iolanda. A professora
Iolanda, aquela pessoa amável que fazia a educação com a maior
dedicação possível, ninguém nunca a viu triste. Militante das causas
do bem, ativista das boas causas. A professora Iolanda conseguiu
influenciar gerações em nossa Imperatriz. Hoje, por volta de 1h da
manhã, ela veio a falecer aos 78 anos de idade e a nossa querida amiga,
professora Iolanda, descansa neste momento, mas deixa um legado de
uma contribuição fora de série. Viveu a causa da Universidade Estadual
do Maranhão. Viveu a causa da escola pública da rede estadual. Sonhou
com a UemaSul, e a viu nascer. Foi nossa professora de Didática, de
Estrutura e Funcionamento, de primeiro e segundo graus, à época, lá
no final dos anos 90. Ensinou tantas pessoas, mais do que conteúdo
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programáticos, ensinou com o exemplo, com exemplo de vida dedicada,
com exemplo de verdadeira cidadã, servia a todos, nunca lhe faltava
uma palavra amiga, um bom aconselhamento, a preocupação com cada
aluno, com cada amigo, como você está? Existem pessoas que passam
por esta vida e não deixam marca alguma, a não ser o egoísmo, a não ser
uma busca de uma realização pessoal. Enquanto existem outras pessoas
que vivem para servir, que deixam uma contribuição inconfundível,
inegável, que melhoram a sociedade. E, a partir de agora, a nossa querida
Professora Iolanda Cortez, estará junto àqueles que deixaram a sua
marca aqui na Terra, que deixarão uma saudade verdadeira. Hoje pela
manhã, eu liguei para a sua filha, Denise, e ela me falava: “Professor,
nós estamos em paz. Estamos em paz porque nós sabemos o que ela
deixou aqui neste mundo”. E é nesse sentido da gratidão, do respeito,
do reconhecimento ao que foi desenvolvido em vida pela professora
Iolanda, que faço aqui esta homenagem. Uma singela homenagem de
um aluno que foi influenciado por uma grande mestra, por uma
professora dedicada, por uma professora amável e que, por muitos, é
amada e hoje sente a dor dessa grande perda. Que Deus conforte a
família da professora Iolanda Cortez, que Deus a receba em seus braços,
lhe dê o descanso eterno, que o legado da professora Iolanda seja
vivido por muitos com amor à verdadeira educação. Finalizo, Senhor
Presidente, e faço a solicitação que esta Casa possa fazer um Minuto
de Silêncio em homenagem à história, à vida da nossa querida professora
Iolanda Cortez, eternamente, Iolanda. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para que
façamos um Minuto de Silêncio, em memória da professora Iolanda
Cortez.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Continuando o Pequeno Expediente, Deputado Duarte Júnior,
por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores e senhoras Deputadas, é com
grande alegria que eu venho à tribuna, hoje, para destacar uma
importante e produtiva reunião que eu tive ontem no final do dia, no
final da tarde com o Reitor da Universidade Estadual do Maranhão
Professor Gustavo. O Professor Gustavo reunido com o conjunto de
professores me garantiu uma série de avanços na Política Pública de
Proteção e Defesa do Direito dos Animais, no controle adequado de
zoonoses na nossa cidade, no nosso Estado. Em reunião com o Reitor
Gustavo, foi destacada a importância da atuação do funcionamento do
Castramóvel. Esse Castramóvel já tem dia e hora para começar a
funcionar, para começar a garantir uma Política Pública de Defesa dos
Animais e uma Política Pública de Saúde em nosso Estado, em nossa
cidade. O Castramóvel começará a funcionar, Senhor Presidente, no
dia 13 de abril. No sábado, lá na Cidade Operária, será a primeira ação
do Castramóvel a ser promovida pela Universidade Estadual do
Maranhão, por meio dos seus professores, dos Médicos Veterinários
e por meio dos acadêmicos. Essa atuação que é fundamental, a
importância do Castramóvel diz respeito a um direito constitucional
garantido pela Constituição de 88, que é a proteção da fauna, flora, que
é a proteção dos direitos dos animais e está discriminado no artigo 225,
§ 1° da Constituição. E vai além da defesa dos animais, mas também,
por uma questão de saúde pública, que é um direito fundamental, um
direito social garantido pela Carta Magna. Com a atuação do
Castramóvel, conseguimos garantir à proteção desse direito fundamental
e combater a leishmaniose, tanto humana como também canina. A
leishmaniose é conhecida popularmente como “calazar”. É possível
também, com a atuação do Castramóvel reduzir doenças parasitárias.
Com a redução dessas doenças parasitárias, como a ehrlichia e a
babesiose, nós conseguiremos também realizar uma redução dos gastos
públicos com os atendimentos de urgência e emergência, com os
atendimentos hospitalares. É por isso, Senhor Presidente, que eu venho
à tribuna para parabenizar a Universidade Estadual do Maranhão, para
parabenizar o Reitor Professor Gustavo pela atuação firme em sua
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reitoria, por meio da sua gestão na Universidade Estadual do Maranhão
que vai além da política pública efetiva de educação, mas também é
possível garantir um atendimento público, garantir o desenvolvimento
das universidades do ponto de vista da sua função social. Por isso
reafirmo que o Castramóvel vai funcionar, já tem dia e hora, é dia 13 de
abril que começa a atuação do Castramóvel em nossa cidade. Essa
atuação será desenvolvida em todos os bairros da grande ilha e também
poderá percorrer o nosso Estado do Maranhão, basta que haja a
solicitação, basta que haja uma necessidade como, por exemplo, o
bairro da Cidade Olímpica, Cidade Operária que são bairros que têm
uma grande proliferação de doenças parasitárias e, portanto, precisa
da atuação desse Castramóvel. Por isso que eu venho aqui à tribuna
comemorar o funcionamento dessa estrutura pública, dessa estrutura
estadual para a garantia do direito de proteção aos animais e também
por uma questão de saúde pública. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE OTHELINO NETO – Deputado
Adriano, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, e galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
maranhenses. Senhor Presidente, subo hoje a esta tribuna com uma
notícia muito triste para todos os maranhenses, em especial, aos
funcionários do governo, aos concursados, PMs que estão aguardando
a convocação do Governador Flávio Dino. Tive acesso agora, Senhor
Presidente, ao relatório da gestão fiscal do ano passado. Infelizmente
o Governo do Estado, como eu já previ aqui inúmeras vezes nesta
tribuna, atingiu e excedeu o limite prudencial de responsabilidade fiscal.
O Governo do Estado hoje atingiu 46,55%, está comprometido em
46,55% de sua receita corrente líquida com despesa em pessoal. O que
isso quer dizer? Isto quer dizer que o total que o governo pode gastar,
que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 49% que está
na Lei de Responsabilidade Fiscal, foi superado em mais de 95%.
Quando este limite é superado em mais de 95%, o que ocorre? O
governo excede tanto o limite de alerta quanto o limite prudencial.
Então, hoje, nós estamos em 95,05%, portanto, excedendo o limite
prudencial. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos diz e nos
ensina? Art. 22, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos
nos Art. 19 e 20, será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo
único: Se a despesa total com pessoal, exceder a 95%, e o governo
Flávio Dino acabou de exceder, no final do ano passado, e hoje estamos
em 95, 57%. São vedados ao poder ou órgãos referidos no Art. 20, que
houver incorrido no excesso: concessão de vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração, a qualquer título, salvo dos derivados
de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada
a revisão prevista no Inciso 10, do Art. 37 da Constituição. É vedada
a criação de cargo, emprego ou função. Portanto, Senhor Presidente,
hoje, nós vamos aqui votar essa Medida Provisória. E, de pronto, de
bate-pronto, já podemos dizer que esta Medida Provisória está hoje
em vigor de forma ilegal. É vedado também alteração de estrutura de
carreira que implique aumento de despesa. A Medida Provisória hoje
também coloca a questão de novos cargos. É vedado também o
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, ressalvada reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. É
vedada, a contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no
Inciso 2, do Parágrafo 6º, do Artigo 57 da Constituição e as situações
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, Senhor Presidente,
aqui temos o relatório da Secretaria de Planejamento, o relatório de
gestão fiscal, o demonstrativo da despesa com o pessoal, de janeiro a
dezembro de 2018, que consta o limite prudencial foi atingido e
superado. O caos completo do orçamento do Estado, da gestão estadual
está aqui. Aquilo que venho alertando há mais de quatro anos, aconteceu
no final do ano passado. E quero fazer um apelo à Comissão de
Orçamento desta Casa. O Governo do Estado já está descumprindo a
Lei de Responsabilidade Fiscal, ao não apresentar essas metas que eu
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venho apresentar aqui, aguardei o período de lei, que o Governo é
obrigado, a Secretaria é obrigada a prestar contas a esta Casa. Nós já
estamos em abril e o Governo do Estado ainda não prestou conta na
Comissão de Orçamento. Aliás, a Comissão de Orçamento ainda não
foi nem instalada nesta Casa, Senhor Presidente. Nós já estamos
funcionando aqui há três meses sem Comissão de Orçamento. E essa
história eu conheço muito bem. Quando eu for cobrar na Comissão de
Orçamento do Governo por que eles descumpriram a lei de
responsabilidade fiscal, eles vão me dizer, mais uma vez, que é culpa
da Assembleia, que foi a Assembleia que desmarcou e que foi a
Assembleia que não tinha sua Comissão de Orçamento marcada. Então
aqui nós temos culpa também de o Governo não vir a esta Casa para
relatar o caos total no Orçamento. O que devemos saber é se isso está
sendo combinado com o Governo do Estado. Se esse atraso na
instalação da Comissão de Orçamento está sendo combinado com o
Estado, ou se é mais uma questão de ineficiência aqui da Casa. É
importante que o Deputado Carlinhos Florêncio suba a esta tribuna,
como Presidente da Comissão, e dê os esclarecimentos de por que a
Comissão de Orçamento até hoje não foi instalada nesta Casa. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus Seja Louvado.
Assim diz a palavra de Deus: “Porque todos devemos comparecer
ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver
feito por meio do corpo, ou bem, ou mal”. Segunda Carta de São Paulo
aos Coríntios, Capítulo 5, Versículo 10. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, hoje é o
Dia Mundial do Autismo, dia 2 de abril. E a nossa maior forma de
celebração, com certeza, é o que temos feito desde a primeira legislatura,
desde janeiro de 2015 nesta Casa, que é trabalhar diariamente pela
efetivação de direitos. Isso em todas as esferas, em todas as áreas. E
nós nos aproximamos das famílias, das mães, dos pais, das pessoas
com autismo de forma muito séria e responsável para que nós
pudéssemos, nesta Casa, efetivar direitos. Prova disso nós temos a Lei
nº 10.844/17, que torna gratuita a entrada em estádios, ginásios
esportivos, parques aquáticos das pessoas com autismo e seus
acompanhantes. Então já é lei. Lei de nossa autoria, a Lei nº 10.840/17.
Além disso também nós provocamos a nossa bancada federal. Nós
apresentamos à nossa bancada federal uma alteração à Lei nº 10.048,
de 08 de novembro de 2000, que dispõe sobre a prioridade de
atendimento no sentido de incluir em seu artigo 1º atendimento
preferencial, também, em todos os estabelecimentos às pessoas com
autismo. E além disso também estamos na luta, desde a legislatura
passada, para a efetivação da ampliação do Centro de Referência a
Pessoas com Espectro Autista. Proposta também à Emenda à
Constituição Estadual que tramita nesta Casa. Vou pedir o apoio do
Deputado Neto Evangelista, a atenção do Deputado Neto Evangelista
para a PEC 01/2016 que reduz a carga horária dos servidores públicos
que possuem filhos com deficiências físicas sensoriais ou mentais e
também do espectro autista. Então o projeto de lei é de suma
importância, projeto de emenda à Constituição Estadual do Maranhão.
Então hoje o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor a todas as
pessoas com autismo. Quero fazer referência também, Senhor
Presidente, a uma luta travada por nosso gabinete, o nosso mandato
nos últimos quatro anos, que é a Campanha de Valorização da Vida e o
Combate ao Suicídio. Nós teremos amanhã a visita, nesta Casa, de
pessoas renomadas que tratam dessa temática no Estado do Maranhão.
Já desenvolvemos esse trabalho em conjunto com o Ministério Público,
em conjunto com a Justiça do Estado do Maranhão, o Tribunal de
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Justiça já com debates com a Dra. Ilma, do CAOPS de Saúde, com o
psicólogo Paulo Guilherme, que também é servidor do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão. É algo que precisa ser retirado da
gaveta, algo que precisa ser discutido. É um tema muito delicado? Com
certeza é um tema muito delicado. Na maioria das vezes, as famílias
não querem discutir o tema porque têm a mea-culpa em casos de
suicídio. Então algo que poderia ser identificado no convívio familiar,
no dia a dia, muitas vezes passa despercebido pela família ou a família
faz vista grossa. Então, quando ocorre um caso de suicídio, tudo o que
a família quer é esconder, tudo o que a família quer é engavetar, tudo o
que a família quer é que não seja discutido. Então não estamos fazendo
apologia ao suicídio, pelo contrário, mas temos essa defesa na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, várias ações inclusive
com projetos de lei de valorização da vida e no combate ao suicídio,
mas é um tema que precisamos trazer para a discussão a fim de que
possamos efetivar direitos na saúde pública e o acompanhamento
necessário por parte do poder público. E por último, Senhor Presidente,
quero registrar também que já fizemos a Nota de Pesar, mas quero
registrar também os nossos sentimentos ao querido amigo Dr. Giusti.
Conheço Dr. Giusti há mais de 10 anos, sempre foi um homem centrado,
um homem equilibrado. Ele veio a óbito no dia de ontem. Dr. Giusti
conhecido de muitos, Senhores Deputados, da sociedade maranhense.
Um dos primeiros urologistas do estado do Maranhão. Foi Secretário
de Saúde de Estado na gestão do Governador Epitácio Cafeteira. Um
homem íntegro, um homem de bem. Que Deus possa confortar o coração
dos familiares e amigos e que ele possa descansar em paz. Então, Dr.
Giusti, uma singela homenagem do amigo, professor e Deputado
Wellington. Que possa descansar em paz. Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, esclarecimento a V. Ex.ª. Eu pedi aqui a
informação para a Diretoria das Comissões. A Comissão de Orçamento
está instalada desde o dia 19 de fevereiro, inclusive no Diário de ontem
já tem até convocação de reunião, já com a pauta da reunião, que será
amanhã. Vou mandar aqui uma cópia para V. Ex.ª da ata de instalação da
Comissão.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Essa reunião pode até ter tido formalmente uma instalação, mas eu não
conheço de nenhuma reunião que foi feita por ela, com presença dos
Deputados, até porque eu não sou titular, mas sou substituto e nunca
fui convidado para nenhuma reunião dela. Mas tudo bem, está
formalizada, mas que nunca houve reunião, não houve. E a questão que
eu gostaria de perguntar a V. Ex.ª, e se V. Ex.ª tiver essa resposta, é
quando vai ser a vinda da Secretária de Planejamento para prestar as
informações necessárias. Porque, no prazo, como eu disse no meu
pronunciamento, no prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal já se
esgotou. Então, até para não fazer uma cobrança, como eu já fiz essa
cobrança para a Secretaria e do Governo, e eles colocarem a culpa na
Casa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, eu pedi aqui que me confirmassem, eu me
lembro de ter recebido o pedido, o Governo solicitou a data, que a
Comissão de Orçamento marque a data. Então, certamente, o Deputado
Carlinhos Florêncio, que é o Presidente da Comissão, deve estar na
iminência de marcar.
IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória n.º 291/2019, de autoria do Poder Executivo
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(lê). Inscrito para discutir o Deputado Adriano, por dez minutos, com
apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, imprensa, maranhenses. Bom, subo
agora a esta tribuna para discutir a Medida Provisória n.º 291/2019.
Essa medida provisória é uma minirreforma administrativa. Ela
reorganiza a estrutura da EMARHP, extingue a Comissão Central
Permanente de Licitação-CCL, 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.
Resumindo, o que essa medida provisória quer fazer? Inchar ainda
mais a máquina pública para abrir cargos aos aliados políticos de Flávio
Dino e acabar com a transparência mais ainda do Governo do Estado,
que é o esfacelamento da Comissão Central Permanente de Licitação,
que foi no passado um grande avanço de transparência, um grande
avanço de combate à corrupção e que agora o Governador simplesmente
extinguiu. Mas extinguiu sem antes colocar as licitações nas Secretarias
para entregá-las de porteira fechada aos partidos políticos e àqueles
que o apoiaram nas eleições de 2018. Essa é a questão política da coisa.
Agora a questão legal é o que eu acabei de dizer aqui no meu
pronunciamento: o Estado hoje encontra-se com seu limite de despesa
com o pessoal sobre receita corrente líquida estourado, no limite
prudencial. Quer dizer, além do limite prudencial, estourou o limite
prudencial. E repito aqui, mais uma vez, que aqui nós estamos falando
de outro âmbito. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige em caso
do Governo ou do órgão que ultrapassa esse limite prudencial? Ele nos
leva aqui ao artigo 22º, que veta a concessão de vantagens, aumento,
reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. A criação de
cargo, emprego ou função. E é isso que essa Medida Provisória está
fazendo. Está criando cargos, ou seja, o Governador desrespeitou a Lei
de Responsabilidade Fiscal. E agora nós vamos chancelar a imprudência,
a irresponsabilidade, a incompetência do governador. Eu não vou fazer
parte disso! Eu não vou fazer parte desse absurdo e acredito que a
oposição também não vá, acredito que os deputados também não vão.
Estou oficiando hoje para o Tribunal de Contas do Estado, para os
Ministérios Públicos Estadual e Federal e para o TCU essa informação.
Estou oficiando hoje mesmo essa informação de que o governo, por
irresponsabilidade e incompetência do Governador Flávio Dino, está
infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal porque, no passado, não
fez o que deveria ter feito, que era o choque de gestão e a gestão
administrativa prudente. Prossigo, segundo a lei, não pode conceder
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título. E é isso que essa medida provisória diz, ou seja, concede
cargo público, admissão e contratação. Está aqui o caso da Emserh.
Não pode conceder contratação de hora extra, salvo no caso do inciso
II. Enfim, se nós aprovarmos hoje essa medida provisória nesta Casa,
nós vamos ser complacentes com a improbidade administrativa do
Governo do Estado e com a falta de respeito com a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Eu não serei cúmplice e acredito certamente
que a instituição Assembleia Legislativa não será cúmplice dessa
irresponsabilidade. Eu não estou aqui para fazer política, para fazer
demagogia, eu estou aqui com números e com a lei que aqui está. Se V.
Ex.ªs quiserem adiar a votação para melhor estudar a lei, para ouvir os
consultores desta Casa, para saber o que estão votando, agora é a hora,
mas ser cúmplice de um desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal
eu não serei e acredito que esta Casa não pode ser cúmplice disto para
não nos desmoralizarmos perante a sociedade. Então, estas são as
minhas palavras, vou deixar à disposição, aqui na minha mesa e com a
minha assessoria, e também na Mesa desta Casa, cópia do relatório da
Secretaria de Planejamento aqui extraída da própria Secretaria de
Planejamento, onde está muito claro o estouro do limite prudencial.
Primeiro o limite de alerta foi estourado, depois o prudencial foi
estourado, o próximo é o máximo, só que no prudencial já temos
legislação que prevê algumas questões que o Governo não está
cumprindo, inclusive essa medida provisória. Vou deixar aqui, vou
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deixar a cópia da Lei de Responsabilidade Fiscal do Artigo 22, cujo
limite o próprio relatório remete ao Artigo 22 da LRF, o próprio
relatório do Governo do Estado remete ao Artigo 22. Vou deixar cópia
do Artigo 22 aqui. Vou deixar cópia do Diário Oficial da Assembleia
que tem a cópia dessa medida provisória, porque muitos aqui podem
votar sem ter antes lido a medida provisória. Está aqui a medida
provisória que cria cargos que contraria o que a lei está dizendo. Vou
deixar aqui essa cópia. E eu ia deixar essa cópia, não sei se algum
governista vai subir para tentar defender o indefensável. E já que podem
subir para defender o indefensável e toda vez que vão defender o
indefensável, quando não têm defesa, atacam a mim e a minha família,
atacam o governo passado. Eu vou deixar aqui também cópia do
demonstrativo da despesa com o pessoal no final do Governo Roseana
em que o limite, em que a despesa com o pessoal era de 38,7% da
despesa corrente líquida, 38,7%. E hoje nós estamos, depois de 4 anos
de Governo Flávio Dino, de 38,7% que ele pegou o Estado, hoje está
em 46.3%. Eu ia deixar essa cópia do Governo passado, mas não vou,
se algum governista subir sem argumento e me atacar, pessoalmente,
ou atacar o Governo passado, está aqui na minha Mesa, eu posso
mostrar a qualquer um aqui. Porque aqui são números, aqui não é
ataque pessoal, aqui não é ataque político, não é nada. Aqui são números
que eu estou deixando aqui para todos os telespectadores, aqui da TV
Assembleia, para a imprensa, para os Deputados e Deputadas, para
que a gente possa ter a discussão certa e fazer a coisa certa nesta Casa.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por dez minutos, com direito
a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
hoje não é 31 de março. E muitas discussões em torno do dia 31 de
março. Hoje também não é mais 1º de abril. Hoje, 2 de abril, a necessidade
de discussão e ser pautada pela responsabilidade que temos nesta
Casa. Governos de outros Estados, como no caso do Piauí, já
economizou R$ 100 milhões nos primeiros meses de 2019. Previsão
de economizar mais R$ 400 milhões até o final do ano. E aí eu pergunto:
o que o Governador do Piauí fez para economizar R$ 100 milhões e
economizar mais R$ 400 milhões até o final do ano? Redução da
quantidade de Secretarias, redução da quantidade de cargos
comissionados, a exemplo de outros estados da Federação. Mas o que
nós temos no Estado do Maranhão? O Governador Flávio Dino é o
governador que tem o maior número de Secretarias e cria mais cargos,
cria mais Secretarias. O pacote que está sendo votado agora não foi
desmembrado. Ele não foi dividido. É um pacote completo. Ele
reorganiza a estrutura da Empresa Maranhense de Administração de
Recursos Humanos e Negócios Públicos, a EMARHP. Faz isso em um
momento que o Brasil clama por redução de gastos. Faz isso enquanto
o Brasil clama por seriedade nas contas públicas. Faz isso enquanto o
Brasil clama por economia. E o que acontece? O Governador também
extingue a Comissão Central Permanente de Licitação. Colocou no
mesmo pacote. Colocou no mesmo documento. Além disso, recria a
Secretaria de Estado de Turismo. É o único ponto aqui que chamo
atenção, que é louvável, que é importante, que é a falta de atenção ao
turismo que o Governador Flávio Dino não deu nos últimos quatro
anos e que poderia ser incrementado e gerar emprego e renda para o
Estado do Maranhão. E aí continua, transforma a Secretaria
Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado de
Programas Estratégicos e dá outras providências. Totalmente na
contramão dos anseios da sociedade brasileira e maranhense. Totalmente
na contramão do que queremos para o Estado do Maranhão, que é a
redução de Secretarias, a redução de cargos comissionados. Senhoras e
Senhores, desde o dia 25 do mês passado, do mês de março, homens e
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mulheres estão acampados na porta do Palácio dos Leões tentando
sensibilizar o Governo do Estado para o concurso da Polícia Militar,
onde 3.200 candidatos foram convocados para fazer o curso de
formação, somente 1.214 foram nomeados de acordo com o número de
vagas. E nós sabemos que o direito líquido e certo com certeza abrange,
vai contemplar esses 1.214, que estão dentro do número de vagas. Mas
os outros 1.860 não estão no cadastro de reserva. Eles já foram
matriculados no curso de formação, receberam uma matrícula do Estado,
receberam uma bolsa no curso de formação e foram exonerados do
serviço público. E o Estatuto da Polícia Militar é bem claro: a partir do
momento que você começa o curso de formação, você é servidor
público, você é policial militar. E eles são soldados formados não
nomeados e desempregados pelo Governador Flávio Dino. O
Governador Flávio Dino retirou das suas atividades homens e mulheres
que faziam faculdades, que estavam trabalhando e os trouxe para fazer
o curso de formação, que inicialmente seria curso integral, mas mudaram
no dia do início do curso, na semana zero, passando a ser somente
meio expediente. Só que eles já haviam largados os seus empregos e
hoje não têm como voltar para o mercado de trabalho, porque a primeira
pergunta que fazem é: por que você foi exonerado do serviço público?
Foi exonerado do serviço público sem nenhuma justificativa. Pode
trazer inclusive um prejuízo maior para o Estado ao entrar na justiça
para ser reintegrado. Segundo: ao chegar numa empresa e pedir uma
vaga de emprego e que ele fala que está aguardando concluir o curso de
formação, o empregador não vai dar oportunidade de emprego para
esse cidadão, porque pode ser que demore um mês, pode ser que
demore seis meses ou, pelo que nós já observamos do Governador
Flávio Dino, será em agosto, a gosto de Deus, porque o que ele fez? Ele
utilizou esses homens e mulheres para propaganda enganosa do governo,
para ludibriar, para enganar a população, e utilizou pela segunda vez
para ludibriar, para enganar durante a eleição. Estelionato eleitoral.
Para enganar, para ludibriar durante a eleição. Em abril de 2018, na
caixa d’água do retorno da Polícia Militar, o Governador Flávio Dino
ostentava uma propaganda dizendo que o Governo do Estado tinha 12
mil homens, o maior efetivo da Polícia Militar. Já durante as eleições,
o Governador Flávio Dino disse que a Polícia Militar tinha 15 mil
homens e que era o maior efetivo da história da Polícia Militar.
Solicitamos, de forma oficial, informações para a Polícia Militar, para
a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros e para o Sistema
Penitenciário, o efetivo real, bem como a previsão de aposentadorias
para 2019. Não estamos fazendo ilações. Estamos trabalhando com
dados, com informações. Esses dados e informações mostram que hoje
o Estado do Maranhão só tem 11.199 mil policiais, bem aquém do
número que o Governador Flávio Dino disse que tem, pois gastou o
dinheiro público para fazer propaganda no retorno da Polícia Militar,
na caixa d’água. Vem gastando dinheiro público com propaganda, com
informativos, com jornais, com TV, dizendo que tem 15 mil homens,
que é o maior efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O
Governador Flávio Dino incorre em dois crimes de improbidade.
Primeiro, falseando a verdade, dizendo que é o maior efetivo da Polícia
Militar de todos os tempos com 15 mil homens, e não é, pois só tem
11.199. Informações oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão
e depois confirmadas, ratificadas pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado. Documento oficial da Polícia Militar, da Secretaria de
Segurança atesta que o Estado do Maranhão só tem 11.199 homens. E
mais: previsão de 1.200 aposentadorias para 2019. O Governador
Flávio Dino gastou dinheiro público para fazer propaganda mentindo
que tem um efetivo de 15.000 homens e tem 11.199 homens. Previsão
de 1.200 para aposentadoria. E gastou o dinheiro público da
Comunicação para fazer propaganda enganosa, propaganda mentirosa.
Dois crimes de improbidade. Ou seja, o Governador que não reduziu a
quantidade de Secretarias, Governador que não reduziu a quantidade
de cargos comissionados está cada vez mais onerando a máquina pública,
aumentando as contas públicas. E um governo que não tem de onde
tirar para manter a máquina pública tem que tirar de onde? Do couro do couro - do couro do trabalhador maranhense. Aumento de impostos,
três aumentos de impostos. E já são mais de seis pedidos de
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empréstimos. E nós estamos em busca, a partir de agora, desses
empréstimos, o que foi feito com esses empréstimos? O Senador
Weverton Rocha, na última semana, disse no Senado Federal que o
Governador Flávio Dino está aprovando R$ 600 milhões para o Mais
Asfalto e para a recuperação da MA-006. Senhoras e Senhores, se tem
um Deputado estadual que tem acompanhado a situação da 006 é o
Deputado Wellington, que percorreu toda a 006, toda, mais de 1.500km.
Várias fotos e vídeos, a denúncia da 006, da região de Balsas, Tasso
Fragoso, que sumiram com R$ 5 milhões e não realizaram o tapaburacos. Solicitamos a federalização da 006 e agora o Senador da
República vem dizer que está em processo de tramitação um
empréstimo de quase R$ 600 milhões para o Mais Asfalto e para a
006. E a mensagem, o Projeto de Lei que veio, de empréstimo para
pagamento de precatórios. Tem alguma coisa errada aí. Mas resumindo,
um Governo que não reduziu a quantidade de Secretarias, que não
reduziu a quantidade de cargos comissionados, mas em contrapartida
aumentou impostos já três vezes, tomou mais de 60.000 carros de
trabalhadores de maranhenses e leiloou 15.000. E vai trazer para a
Assembleia, mais uma vez, uma decisão amarga que recai sobre os
ombros de cada Deputado Estadual de onerar a máquina pública, de
aumentar os gastos públicos. Senhoras e Senhores, repensem as suas
ações nesta Casa, um Governador que não paga emendas de Deputados
nem da base, da oposição já sabemos que não paga, não paga emendas
nem dos Deputados da base.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, conclua, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Vou concluir, Senhor Presidente. E não precisa muita coisa não. É só
voltar o olhar ao passado. Mas não é um pretérito tão distante, é na
legislatura passada, verifiquem os Deputados que aqui estavam e que
não voltaram e que, com certeza, podiam ter tido um olhar muito mais
atencioso do Governo do Estado do Maranhão. Eu falo isso do líder do
governo, Deputado Rogério Cafeteira, que ficou na 14ª suplência. E o
tanto que fez pelo Governo do Estado? E eu cito outros deputados,
Deputado Cabo Campos, Deputado Júnior Verde, Deputado Levi
Pontes. Quem mais massacrado do que o Deputado Levi Pontes? Que
todas às vezes que subia a esta Casa era para exaltar, para vangloriar as
ações do Governo do Estado. E o resultado? A traição, a covardia e não
retornou para esta Casa. Alguns que aqui estão conhecem esta realidade.
E ninguém pediu para defender, não. Prova disso está aqui o Deputado
Edivaldo Holanda, que nunca conversamos sobre isso. Nós já
acompanhamos a perseguição e a covardia que V. Ex.ª enfrentou diante
de um desgoverno que quer mais uma vez aumentar as contas públicas.
Era o que tinha para momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, em discussão. Deputado Marco Aurélio,
V. Ex.ª quer encaminhar? Vai encaminhar daí a mesmo ou da tribuna?
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhores Deputados e Deputadas, faço de
modo especial ao bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. A Medida
Provisória nº 007, digo 297/2019, com a Mensagem Governamental nº
007/2019, ela reorganiza a estrutura da EMARHP, extingue a Comissão
Central Permanente de Licitação, recria a Secretaria de Estado de
Turismo e transforma a Secretaria Extraordinária de Programas
Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos. Foi
colocado que estariam sendo criados cargos. Eu apenas faço essa fala,
Presidente, para deixar muito tranquila a base, no sentido de dizer que
toda s matéria em questão remaneja cargos. Ela reorganiza estrutura
administrativa. A partir do momento que extingue a Comissão Central
de Licitações, ela redistribui vários cargos de lá a outras Secretarias,
reforçando a estrutura administrativa. A Secretaria de Cultura e a
Secretaria de Turismo, que eram separadas, se fundiram. Hoje voltam
cada uma a ter sua função. Separa novamente as duas Secretarias, mas
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sem criar nenhum cargo. Apenas remanejamento de cargos que estavam
na estrutura. E isto é importante se dizer. Outra questão que foi colocada
foi que a matéria não passou pela Comissão de Orçamento. Reitero
que Medida Provisória só precisa passar pela CCJ, depois já vem para
cá, para o Plenário. Nessa forma, tranquilizo todos os Parlamentares
nesse sentido da discricionariedade do Governo do Estado, do Chefe
do Poder Executivo de fazer esse remanejamento. E está fazendo essa
nova estruturas nas Secretarias exatamente para garantir uma melhor
finalidade nos serviços públicos. Afinal de contas é isso que se espera.
Então foram apenas remanejamentos, a recriação de uma Secretaria que
já era criada, de modo que o Governo vai continuar atingindo os seus
objetivos. Era isso, Presidente. Dessa forma, encaminho o voto pela
aprovação da referida matéria.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Registro os votos contrários do
Deputado Adriano, Wellington e César Pires. Projeto de Lei 045/2019,
de autoria do Deputado Adelmo Soares, que expõe sobre a proibição
de utilização de canudos produzidos em material plástico nos
estabelecimentos comerciais e afins. Em discussão. Em votação. Aliás,
o Projeto de Vossa Excelência, Deputado Adelmo, depende de parecer
das comissões. Suspendo a sessão rapidamente para que a Comissão
de Meio Ambiente emita o parecer. O Presidente e o Vice estão ausentes,
nós vamos apreciando os outros itens da pauta. Projeto de Lei 064/
2019, de autoria do Poder Executivo, capeado pela Mensagem 006/
2019. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 155/2019, de
autoria do Deputado Pastor Cavalcante (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Senhores Deputados, o Requerimento 155/2019 não poderia ter sido
apreciado em razão da ausência do autor, portanto, ele fica transferido
para a sessão de amanhã. Requerimento 159/2019, de autoria do
Deputado Wendel Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído na
sessão ordinária de amanhã. Requerimento 160/2019, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento 149/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa. Deputado ausente. Requerimento
161/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deferido.
Suspendo novamente a Sessão para que a Comissão de Meio Ambiente
possa reunir e emitir o parecer.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado José Gentil.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente,
o Projeto de Lei do Deputado Adelmo Soares nº 045/2019 foi aprovado
por unanimidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Projeto de Lei nº 045/2019, de autoria do
Deputado Adelmo Soares. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de Quarta-Feira: Requerimento nº 162/2019, de autoria
do Deputado Wendel Lages; Requerimentos nº 163, 164, 165/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso; Requerimento nº 166/2019,
de autoria do Deputado José Gentil; Projeto de Resolução nº 023/
2019, de autoria do Deputado Wendel Lages. Registro a presença do
Secretário Rodrigo Lago, da Comunicação e Articulação Política, e
também do Deputado Márcio Honaiser, Secretário de Desenvolvimento
Social.
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V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Thaíza Hortegal está inscrita no Grande Expediente, mas
declinou em razão da cerimônia que teremos agora. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Deputado Roberto Costa pela liderança do PMDB, cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores Deputados. Presidente, eu
venho fazer hoje, na verdade, um agradecimento ao Superintendente
do DNIT, Dr. Gerard, porque, há 15 dias, nós levamos um problema
muito sério que estava ocorrendo na BR-316. Num trecho que
compreende a zona urbana da cidade de Bacabal, já existia uma área
profunda da BR em função das fortes chuvas, que estava gerando um
transtorno enorme para a cidade de Bacabal, para toda a situação,
inclusive de carros, caminhões, ônibus que trafegam nessa BR. E com
grande risco de rompimento dessa parte da BR-316. E houve, na
verdade, uma comoção na cidade de Bacabal. O senhor Prefeito Edvan
Brandão nos solicitou, muitas pessoas da população sempre mandando
mensagens cobrando uma posição para que a gente pudesse, junto ao
DNIT, solicitar urgentemente a recuperação desse trecho. E eu estive
há 10 dias com o Gerardo. Ele prontamente nos atendeu, organizou a
ida de uma equipe até o trecho, semana passada. E acertou nessa
reunião comigo que a obra começaria hoje. E quero agradecer ao Gerardo
exatamente por isso, porque as máquinas do DNIT já estão lá, já
começaram a fazer a recuperação desse trecho. É um trecho fundamental,
é importante e, como eu disse, estava causando um grande transtorno
para toda a população de Bacabal e também para a cidade, porque ali é
passagem. Ali é que liga, na verdade, toda a região de Imperatriz à
região do Pará, à região do Piauí. Então é uma estrada como todos nós
conhecemos, sabemos da importância dela. Mas fico feliz por termos
ido ao Gerardo e ele prontamente buscado uma solução para atender
essa nossa reivindicação. Então o que viemos fazer aqui hoje, o DNIT,
que é tão cobrado aqui na Assembleia pela Bancada Federal em relação
às nossas estradas, mas nesse trecho de Bacabal nós conseguimos
junto ao DNIT, junto ao Gerardo, que fosse feita a recuperação. E hoje
está acontecendo uma recuperação. Então ficamos felizes pelo DNIT
entender, compreender toda essa nossa situação e atender urgentemente
esta recuperação desse trecho. Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, pela liderança do Bloco Parlamentar
Democrático PR e PMN.
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, como agora a questão de
ordem desta Casa aqui é falar de DNIT, eu quero aqui só ressaltar,
Deputado Roberto Costa, parabéns pelo seu pronunciamento, já que
V. Ex.ª em caráter de urgência conseguiu esse asfalto lá para o município
de Bacabal por onde passa a BR. Agora, infelizmente, a nossa estrada
que liga os interiores do Maranhão a nossa capital está um caos. Eu
acho que V.Ex.ª como anda na BR-135, no tocante principalmente de
Miranda do Norte a Alto Alegre, aqui mesmo o Deputado Fernando
Pessoa comentou da situação, da buraqueira, da peneira que se encontra
essa estrada vitimando pessoas, carros quebrados, as pessoas sendo
assaltadas. Aí o que me chama atenção, Deputado Roberto Costa, é a
inoperância, é o despreparo de uma pessoa à frente de um órgão, ou se
é do órgão, mas que ela venha aqui se explicar por que está acontecendo
isso no Estado do Maranhão, quando nos outros Estados não acontece.
Deputado Edivaldo Holanda, eu não vou me cansar de subir a esta
tribuna para falar do DNIT, para falar das estradas. Também no dia
que o DNIT trabalhar com responsabilidade, com compromisso no
estado do Maranhão, venho aqui também parabenizar, venho aqui
também agradecer. Agora nós não podemos aceitar o que está
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acontecendo. Se o governo federal não mandou o recurso, se o Ministério
do Transporte também não fez, a ANTT, que ele venha se explicar
aqui. Eu falei ontem com o Deputado Felipe dos Pneus para ele requisitar
a esta Casa. E o que me chama atenção, Deputado Roberto Costa,
V.Ex.ª que é lá da cidade de Bacabal, é conhecedor, aquele asfalto de
Bacabal a Santa Inês foi feito todo no ano passado, completamente,
integralmente aquela estrada foi feita. V.Ex.ª viu como é que está lá?
Parece que é uma estrada antiga, está toda esburacada aquela estrada.
Ou seja, nós temos que chamar o DNIT para ver a questão da empresa.
Se ela não aplicou um material realmente de qualidade, que ela venha e
faça a conserva, porque eu sei, Deputado Leonardo Sá, que todas as
empresas que fazem obra, principalmente para o DNIT, as obras
estruturantes de asfalto têm um prazo de manutenção dessas estradas.
E aí o que a gente pode ver é que as empresas comem o dinheiro, botam
um produto sem qualidade e aí quem está sofrendo é a população
porque até agora o dinheiro ninguém sabe para onde foi. Aqui o
Deputado Felipe dos Pneus ontem mesmo, que era da Comissão de
Obras, falou que caiu já cento e poucos milhões no DNIT e que no ano
passado foram 300. A gente está calculando e é muito dinheiro, mas
ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Está até rimando. E aí eu fico
triste, porque é a população que está pagando, é a população que está
sofrendo, e nós ficamos realmente no descaso de um órgão que não tem
nenhum tipo de compromisso e responsabilidade para com o povo do
Maranhão. Então não adianta chegar e falar que o novo governo que aí
entrou, do novo Presidente, do atual porque isso é crônico, Deputado
Leonardo Sá, não é de hoje. Quer dizer que todos os anos o DNIT
espera o inverno passar. Só que eu já estou com 4 anos nesta Casa, com
esta nova legislatura vou para 8 anos, e eu quero saber se, daqui ao final
da minha legislatura, desta atual, ele vai chegar e vai dizer que está
esperando o inverno passar, está esperando a chuva passar. Quem
conhece aquela estrada, Deputado Fernando Pessoa, como V. Ex.ª
conhece, aquele problema não é novo, é antigo. São Luís do Maranhão
até o interior, essa buraqueira que existe aí é antiga, não é novo, todo
momento tem uma desculpa que empresa entra, ganha a licitação e não
conclui as obras. Vem cá, e por que só acontece isso no Maranhão?
Será que é um esquema anunciado que nós temos que denunciar nesta
Casa? Será como essas empresas sem responsabilidade ganham a
licitação? Tempos passados um consórcio ganhou a licitação dessa
estrada da BR-135...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só um aparte
depois, Senhor Deputado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
eu até queria, mas eu não posso porque é o Tempo da Liderança. Aí um
consórcio ganhou a licitação e passaram não sei quantos anos, acho
que 8, 10, 12 anos para o Superintendente do DNIT entender que a
Empresa Hytec era o grande problema. Por que não percebeu logo no
ato do contrato, da vigência da obra que não estava sendo concluída,
que não estava sendo velado pelo compromisso da empresa assim
licitada? E é isso que temos que chamar a atenção. As coisas estão
passando, estão andando e nós não vemos ninguém se pronunciar,
ninguém vindo dos órgãos aqui dar uma explicação. Será, Deputado
Edivaldo Holanda, se vão usar o engodo, dizer que esta Casa não é a
Casa, realmente, que representa essas obras do Governo Federal? Nós
estamos aqui como Deputados Estaduais representantes do povo. E,
além disso, nós somos cidadãos maranhenses. Então, a discussão tem
que começar por aqui mesmo, Deputado César Pires, para daqui sair
para Brasília. E de lá provocar os Deputados Federais. Nós podemos
acompanhar, Presidente Othelino, que já foi feito comissão, visita de
ministro, visita de deputado. Agora mesmo, o Deputado Roberto Costa
disse que o DNIT está indo com uma comissão. Meu amigo, vamos
pegar um ônibus sair daqui para aonde for e vamos realmente chamar
esse rapaz do DNIT para ele chegar e trazer uma solução. É isso que
nós aqui, Deputados, temos que cobrar. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Com a palavra, o Deputado
César Pires, por cinco minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Galeria, imprensa, senhores
servidores. Confesso que gostei muito da bravura e da forma autêntica
com que o Deputado Vinícius Louro exaltou a obrigação desta Casa,
por onde ele acha e entende que assim deve começar as contestações.
Esqueceu-se o Deputado das mídias colocadas agora até em rede
nacional, bem aqui, não vamos longe não, na 315, da MA, e o Deputado
se silencia, como se silenciaram todos aqui em relação a isso, todos,
todos silenciaram em relação a isso. Deve o Deputado querer dar som
a sua voz lá fora, mas se esqueceu aqui que, inclusive, a 315 foi feita
pelo Governo do Estado, contestada na Justiça, aceito pela Justiça e
ninguém falou isso aqui. A nota pífia dada pela SINFRA chega fácil a
agredir os tímpanos dos mais desavisados dos maranhenses. Aqui ele
diz assim: As fortes chuvas que caíram na região, nas ultimas semanas,
além de tráfego de veículos pesados. Ora bom. A OMEGA ia fazer uma
via de tantos quilômetros, simplesmente para todos os carros passarem
e não os dela? Que engenheiros a SUCESSO tem, Deputado, que fez de
forma equivocada e ninguém diz nada? Nós inauguramos em janeiro.
Quando eu digo nós, o Estado do Maranhão. E continua aqui um
corolário de ignorância em relação a isso. E diz aqui que foram os
bueiros que, movidos pelos ventos no inverno, onde o inverno ali está
forte, Deputado Zé Gentil. E nesse momento tem vento em que ali que
eu trafeguei domingo e não tinha nada. Que alguém diga o contrário das
fotos que fiz e que eu coloquei nas redes. Não tem como. Foram onze
milhões de reais gastos. É triste, Deputado, é triste. Então eu queria
também me associar às suas angústias e me associo, mas reverbero
aqui nessa tribuna. Mas o que eu queria também era que a gente não
virasse as costas para o problema do Estado. Ovacionada, aplaudida a
MA agora, Deputado Roberto Costa, e silenciada agora. Está a provas
claras, o Estado está quebrado. Vou dizer por que. O FEPA, tirado
dinheiro; o FUNBEN, tirado dinheiro. E que alguém me diga o contrário
que não foi tirado, no dia 19 de julho de 2018, R$ 150 milhões! Que
alguém diga o contrário. Com esse empréstimo aqui, que vimos aqui,
que às vezes alguém diz assim: “é débito do governo passado”. Mas a
Assembleia não está discutindo a origem do débito. Nós estamos
discutindo a legalidade. Eu estou com um projeto de lei aqui de Minas
Gerais que entrou na justiça para a nação pagar. E a nação não vai
pagar, Deputado Zé Gentil. Não vai, porque não tem dinheiro alocado
para isso. E vai perder no mérito. É isso que devemos discutir,
Deputado. Está a nível C. Não tem empréstimo mais. Desvia do fundo
do FUNBEN e desvia do FEPA. A estrada que está aí inaugurada já não
presta mais. E foram os bueiros e os carros pesados. Muito bem, a
Ômega ia fazer carro para todos nós transeuntes menos para ela que
estava bancando as obras. Você sabia disso. E agora quando tem o
inverno, que decanta a terra, é que para eles pulverizou a areia, entupiu
os bueiros. Só os entupimentos são mais de 12 entupimentos. E acho
que não tem dois bueiros. Então são situações dessa natureza que eu
quero levantar aqui, Deputado, que sou a favor também dos
questionamentos em relação ao DNIT. E eu tenho aqui que o DNIT vai
receber R$ 195 milhões. Está aqui a planilha fornecida pelo DNIT.
Mas isso é assunto para outro momento meu. Misturei as informações
todas para mostrar para vocês que eu quero discutir a questão do
DNIT e tenho aqui a planilha do DNIT. E vou discutir amanhã isso
aqui, essa planilha do DNIT, que me foi encaminhada pelo próprio
órgão por solicitação minha, 195 milhões de reais, enquanto que o Rio
Grande do Norte recebe apenas 158 e o Piauí recebeu apenas 156, mas
têm estradas melhores do que as nossas. Esse é um assunto para nós
discutirmos amanhã, mas só queria dizer dessas mazelas que estão
acontecendo e que V. Ex.ª está certo quando questiona essas BRs, mas
nunca vire as suas costas para as questões que também merecem atenção
nesta Casa. O fórum maior onde nós devemos discutir é aqui. Não teve
o DNIT uma emenda de bancada, nenhum real de emenda de bancada
para toda essas problemáticas, os trechos todos estão aqui e amanhã
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terei a oportunidade de ler e mostrar a v. Ex.ªs de onde, até mostrava
para o Deputado Roberto Costa que esse trecho urbano não estava
previsto aqui, mas, graças a Deus, o deputado foi atendido, estava
atendido de Curralinho até Zé Chicão.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
César, só um aparte rapidamente. Pela liderança não.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, é pelo
Bloco.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Inclusive esse trecho de Bacabal está entrando num contrato emergencial
que também atendeu àquela situação também muito complicada do
trecho de Zé Doca onde houve aquele rompimento. Então a cobertura
desse trecho em Bacabal exatamente entrou nesse contrato emergencial
que foi feito para atender Zé Doca e acrescentou a cidade de Bacabal.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Talvez por ter
sido emergencial, que não consta na planilha que o DNIT me mandou,
mas eu quero dizer a V.Ex.ª que eu me associo também com o deputado
questionando a situação do DNIT, mas, atendendo à solicitação do
presidente em relação a ter uma solenidade, nós vamos deixar para que
a gente possa discutir isso amanhã.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Solidariedade PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN.
Deputado Vinícius Louro, 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. Primeiramente, Senhor Presidente, quero
aqui saudar o Secretário Rodrigo Lago presente na nossa Casa hoje. O
Secretário Marcelo também presente aqui. Eu quero agradecer a
presença de vocês todos e ressaltar um pouco da história que o
Deputado César Pires colocou na tribuna, um deputado a quem tenho
grande respeito, tenho grande admiração pelo seu trabalho e a forma
que é um grande orador. Deputado, eu nunca me esquivei das questões
das MAs no estado do Maranhão. Agora, quando eu vejo um governo
trabalhando, eu tenho que agradecer, e isso é que venho fazendo sempre
com esses agradecimentos, porque lá na região do Médio Mearim,
onde eu tenho uma atuação, as MAs já foram feitas, o tapa-buraco.
Vou repetir aqui como venho repetindo várias vezes, de Independência
a Pedreiras está sendo feito o tapa-buraco e as erosões, que foram
feitas ali, está sendo feita a estrada que liga Pedreiras a Joselândia. Já
foi feita de Cariri, que é do município de Igarapé Grande, a
Esperantinópolis, e já está na programação Pedreiras a Lago da Pedra,
Lago da Pedra até a BR, ali perto de Bacabal, e de Lago da Pedra a
Paulo Ramos. Já estive, Deputado César Pires, agora na SINFRA e
recebi uma grande notícia, onde já está começando o processo de licitação
daquela MA tão sonhada na região lá de Trizidela do Vale a São Luís
Gonzaga, Deputado Edivaldo Holanda. Então, o que eu vejo aqui, é um
Estado mesmo numa situação de crise que vem passando o Brasil, um
Estado que mesmo durante as chuvas, está trabalhando. Aqui eu ouvi
alguns Deputados da Oposição, falando que o Mais Asfalto foi uma
obra eleitoreira, Deputado Wellington do Curso. E eu fico perguntando,
as pessoas falando desse Mais Asfalto que veio ajudar bastante todas
as cidades no interior do Maranhão, que não é responsabilidade do
Estado. É responsabilidade dos municípios a questão do asfalto nos
municípios. E o Governador está ajudando os municípios, por meio
desse asfalto. Agora mesmo, Deputado Zé Gentil, se V. Ex.ª for lá na
Cidade de Pedreiras, está lá a equipe do Mais Asfalto colocando asfalto
hoje, na Cidade de Pedreiras, que foi um asfalto que foi prometido no
passado, que foi conseguido pelo Deputado Vinícius Louro. Como é
que isso é uma obra eleitoreira, Deputado Edivaldo Holanda? Que está
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lá o Governador debaixo de chuva trabalhando em prol de uma
população, fazendo asfalto em uma cidade que não é responsabilidade
dele. Asfaltada toda uma região do Médio Mearim, a pedido do
Deputado Vinícius Louro. Agora, ninguém pode fazer tudo ao mesmo
tempo. Com certeza, tem um plano de trabalho. Nós estivemos com o
Clayton Noleto e o plano de trabalho é asfaltar todas as MAs e as que
não tiverem nenhum asfalto, fazer o asfalto durante esses quatro anos
do nosso Governador Flávio Dino. É importante haver este debate
nesta Casa, haja vista que eu trouxe a discussão das BRs no Estado do
Maranhão, mas estou mostrando e provando o trabalho do nosso
Governador também no Estado, que isso eu não faço com o DNIT,
porque não tem. O Roberto Costa trouxe agora dizendo que vai começar
o asfalto dentro da cidade. Eu acho que não dá 4 km. Então, não é
investimento, Deputado Zito, de um DNIT, de um órgão que está
recebendo cento e poucos milhões. E que o ano passado recebeu
trezentos e poucos milhões. E aqui eu estou mostrando onde está
sendo feito. Você pode ir hoje, aqui eu convido cada deputado,
principalmente o Deputado César Pires a visitar a Região Médio
Mearim e ver que foi feito o tapa-buraco. Ver que está sendo aplicado
o Mais Asfalto na cidade de Pedreiras. Dizer que nós tivemos em
Cedral também, Deputado Leonardo Sá, está sendo feito o tapa-buraco
da BR até o Município de Cedral. Nós visitamos e nessa visita in loco
eu pude atestar. Então, aqui não existe dois pesos e duas medidas.
Existe sim o certo e o errado. E isso, Presidente, nós estamos
comprovando no que vem acontecendo no nosso Estado. Muito
obrigado.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
primeiro de abril de dois mil e dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo
Soares.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, 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, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Rildo Amaral.
O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as): Doutora Helena Duallibe, Detinha, César Pires,
Professor Marco Aurélio, Hélio Soares, 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
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e submeteu à deliberação do Plenário, em segundo Turno, tramitação
ordinária, o Projeto de Lei n° 049/2019, de autoria da Deputada Ana
do Gás, que altera dispositivos da Lei Estadual n° 10.969/2018, que
institui o “Dia Maranhense de Combate à Violência de Gênero contra
a Mulher”, o qual foi aprovado e encaminhado à sanção governamental.
Em seguida, foram submetidos à deliberação do Plenário que aprovou
os Requerimentos nºs: 153/2019, de autoria do Deputado Adelmo
Soares, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 045/
2019, de sua autoria; 155/2019, de autoria do Deputado Pastor
Cavalcante, solicitando que seja enviado votos de congratulações ao
Pastor da Igreja Evangélica de Imperatriz, Senhor Raul Cavalcante
Batista, pelo seu aniversário no dia 02 de abril; 145 e 151/2019, ambos
de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, solicitando à Secretaria de
Estado da Infraestrutura, informações sobre as condições estruturais
da Ponte localizada na MA 202 que liga a estrada da Maioba ao Parque
Vitória no Município de São José de Ribamar, bem como da conhecida
Ponte dos Índios, localizada entre as Cidades de Santa Inês e Bom
Jardim; solicitando ainda informações sobre a execução da obra na MA
318, que liga os Municípios de Bom Jardim a São João do Caru; 154/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja
submetido ao Plenário o Parecer nº 041/2019, oriundo da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 56/2019, de sua autoria. O Requerimento
nº 158/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
que seja convocada a Presidente do Procon, Senhora Karen Barros,
para prestar contas sobre as atividades da instituição no período de
2014 a 2018, foi rejeitado, contra os votos dos Deputados Ciro Neto,
Doutora Helena Duailibe, Adriano, César Pires e Wellington do Curso.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
n°s: 156/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que
seja enviada mensagem de pesar à Família do Juiz de Direito Doutor
Ademar de Jesus Almeida de Sousa, pelo seu falecimento na Cidade de
Timon; 157/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 18 à 22 de março, tendo em vista sua
participação em evento da UNALE. O Requerimento n° 149/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, ficou transferido para a próxima
Sessão, devido à ausência do autor. Na forma regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária a Medida Provisória n°
291/2019, de autoria do Poder Executivo; os Projetos de Lei n°s: 064/
2019, de autoria do Poder Executivo; 045/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares; o Parecer nº 041/2019, da CCJC e os Requerimentos
n°s: 159/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 160/2019, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe e 161/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos,
se pronunciaram os Deputados Fernando Pessoa, falando pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade e Vinícius Louro, pelo Bloco Parlamentar
Democrático. Não houve orador inscrito no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
02 de abril de 2019.

Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de
março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte
Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Adelmo Soares, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutor Leonardo
Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor
Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil. A
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Mensagem
Governamental nº 013/19, encaminhando o Veto parcial ao Projeto de
Lei nº 054/2019, que dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de
identidade emitida pelo Estado do Maranhão; Projetos de Lei nºs: 118/
19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre
obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em
supermercados, hipermercados, congêneres; 119/19, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, dispondo sobre a autorização e
regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão; 120/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a vedação
de incidência do valor de taxas de distribuição, de transmissão e de
outros encargos, diferentes do valor do consumo efetivo, na base de
cálculo do ICMS devido pelos consumidores de energia elétrica no
Estado; 121/19, também de autoria do Deputado Wellington do Curso,
dispondo sobre a destinação de porcentagem específica das unidades
de programas de loteamentos sociais e de habitação popular a famílias
monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica; 122/19,
do mesmo autor, que cria a política estadual de promoção da igualdade
entre mulheres e homens no âmbito do Estado do Maranhão; 123/19,
ainda de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
a isenção de cobrança de tarifa de energia elétrica para famílias de baixa
renda que possuem pacientes portadores de doenças genéticas e/ou
raras; 124/19, de autoria do Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o
tráfego de veículos automotores na Rodovia MA-315 na forma que
especifica; 125/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que estabelece
as diretrizes para a instituição da campanha permanente de combate
ao Bullying no âmbito do Estado do Maranhão e 126/19, de autoria da
Deputada Detinha, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de Hospitais,
Clínicas, Maternidades e demais estabelecimentos de Saúde da Rede
Pública e Privada, no Estado do Maranhão, promoverem o prontuário
e a comunicação imediata de Recém-Nascidos com deficiência, às
Instituições, Associações e Entidades especializadas; Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 017/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senador da República
Marcelo Costa e Castro; 018/19, do mesmo Deputado, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão o Prefeito do Município de Igarapé
Grande, Senhor Erlânio Luna Xavier e 019/19, de autoria do Deputado
Ciro Neto, concedendo a Medalha Manuel Beckman aos ex-Deputados
Jean Carvalho, João Silva e Waldir Filho; Requerimentos nºs: 112/19,
do Deputado Rafael Leitoa, solicitando informações junto ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, sobre
a atual situação que se encontra a BR- 226, bem como a relação
contratual com a Empresa Hytec Construções Terraplanagem e
Incorporação Ltda, sobre o contrato para prestação, qualidade,
andamento e prazo para reinicio e conclusão do serviço; percentual
concluído, montante já investido e o que resta para então concluir com
o contratado; 113/19, do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja realizada audiência pública, no dia 11 de abril, para tratar
sobre Saúde Pública no Maranhão: perspectivas e desafios e 114/19,
do Deputado Fábio Macedo, solicitando que lhe seja concedido 30
(trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12 de
março a 12 de abril de 2019, conforme atestado médico; Indicações nºs:
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361 e 362/19, ambas do Deputado César Pires, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando providências junto ao Secretário
de Estado de infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, no sentido de
autorizar o recapeamento asfáltico da avenida Bernardo Lima, trecho
da MA-034 que corta o Município de São Bernardo, como também, o
recapeamento asfáltico da avenida Cônego Nestor, trecho da MA-110
que também corta o Município de São Bernardo; 363 e 364/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior
e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitandolhes a criação de um Centro de Referência para Tratamento de Doenças
Genéticas e Raras; 365/19, da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ao
Governador do Estado e Secretário de Estado da Saúde, solicitando a
contratação de um Médico Oncologista, para atendimento no Hospital
Macrorregional de Pinheiro, “Doutor Jackson Lago”; 366/19, do
Deputado Doutor Leonardo Sá, a Secretária de Estado da Mulher,
Senhora Ana Mendonça, solicitando a efetiva participação da SEMU,
na campanha sobre o uso de tecnologias no combate à violência contra
a mulher; 367/19, do Deputado Fernando Pessoa ao Secretário de
Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando a doação de
um ônibus escolar para o Município de Riachão; 368/19, do Deputado
Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto, solicitando a recuperação da Avenida Principal do
Bairro Coqueiro, localizada na zona rural do Município de São Luís.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretários, após deferir as
Indicações acima mencionadas. Não houve oradores inscritos no
Pequeno Expediente. Não havendo “quórum” regimental para apreciar
a matéria constante da Ordem do Dia, esta ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Em seguida, a Presidente submeteu à
deliberação da Mesa que deferiu os Requerimentos nºs: 101/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando a inclusão do prazo de
10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento, para prestação
das informações pelos postos de combustíveis, constantes do
requerimento nº 95/2019, de sua autoria; 102/2019, de mesma autoria,
para que seja solicitada a editora e distribuidora educacional S/A,
mantenedora da Faculdade Pitágoras, informações detalhadas acerca
do processo de ensino-aprendizagem da referida instituição; 104/2019,
de autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 11 de março, quando
esteve participando da reunião para composição das secretarias da
UNALE; 105/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 020/2019, de sua
autoria; 106/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, enviando
mensagem de pesar à família do Senhor José da Luz Araújo, por ocasião
do seu falecimento ocorrido no dia 09/03/19, na Cidade de Tuntum;
108/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos
dias 11 e 12 de março, quando esteve participando da reunião de
trabalho com a Frente Parlamentar; 111/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo, solicitando que seja registrado nos Anais da Casa,
votos de pesar à população de São Paulo, em especial aos alunos, pais,
professores e servidores da Escola Pública Estadual Raul Brasil,
localizada na Cidade de Suzano, em razão da tragédia ocorrida no dia
13 de março do corrente ano. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
112/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa e 114/2019, de autoria
do Deputado Fábio Macêdo. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu no tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de março de 2019. Presidente, em
exercício Deputada Doutora Cleide Coutinho. Primeiro Secretário, em
exercício Deputado Duarte Júnior. Segundo Secretário, em exercício
Deputado Edivaldo Holanda
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 291
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019)
LEI Nº 11.000 DE 02 DE ABRIL DE 2019
Reorganiza a estrutura da Empresa Maranhense
d e Ad ministração d e Recursos Hu manos 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 Estad o d e Programas
Estratégicos e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 291, de 22 de fevereiro de
2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS
Art. 1º A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP fica reorganizada nos
termos da presente Lei.
Seção I
Dos Objetivos
Art. 2º A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP é sociedade de economia
mista, constituída sob a forma de sociedade anônima, vinculada à
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.
Art. 3º A EMARHP tem por finalidade:
I - gerir os ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão
ou que tenham sido adquiridos a qualquer título, a fim de promover
desenvolvimento social e crescimento econômico do Estado;
II - administrar as obrigações remanescentes das empresas a
ela anteriormente incorporadas;
III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais aos
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em especial nas
seguintes áreas:
a) locação de mão-de-obra que atenda às áreas de conservação,
limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha
e serviços temporários;
b) administração de estacionamentos rotativos;
c) administração de condomínios;
d) auxílio a órgãos e entidades da Administração Pública de
outros entes públicos e privados, na formulação, estruturação e
implementação de projetos de infraestrutura, concessões, parcerias
público-privadas, desestatização e outros projetos de interesse público;
e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos
Art. 4º O regime de pessoal da Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP
é o da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Seção II
Da Estrutura
Art. 5º O estatuto da EMARHP disporá sobre os órgãos de
administração e fiscalização da sociedade anônima e estabelecerá as
respectivas competências, observada a seguinte estrutura básica:

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
I - Conselho de Administração, composto por 7 (sete) membros;
II - Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros, sendo
um deles servidor com vínculo permanente com a Administração Pública
Estadual;
III - Diretoria Executiva, composta por um Diretor-Presidente
e por três diretores;
IV - Comitê de Auditoria Estatutário, composto por 3 (três)
membros, sendo um deles servidor com vínculo permanente com a
Administração Pública Estadual.
§ 1º O prazo de gestão do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário é de 2 (dois)
anos, sendo permitida até 3 (três) reconduções consecutivas para os
membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria
Estatutário, e a até 2 (duas) reconduções consecutivas para os membros
do Conselho Fiscal.
§ 2º Os diretores deverão ter formação acadêmica compatível
com o cargo para o qual forem indicados, comprovando experiência
profissional mínima de 4 (quatro) anos em gestão pública ou na área de
atuação.
§ 3º Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deverão
ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foram
indicados, comprovando experiência profissional mínima de 3 (três)
anos em auditoria.
§ 4º O Estatuto da EMARHP poderá dispor sobre a contratação
de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.
Art. 6º Anualmente, deverá ocorrer avaliação de desempenho,
individual e coletiva, dos administradores e dos membros de comitês,
observados os seguintes quesitos mínimos:
I - exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e
à eficácia da ação administrativa;
II - contribuição para o resultado em exercício;
III - consecução dos objetivos estabelecidos no plano de
negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.
Parágrafo único. O Estatuto da empresa discriminará a forma e
os responsáveis pela avaliação de desempenho.
Seção III
Das Disposições Gerais
Art. 7º A EMARHP poderá, para a consecução de seus
objetivos, celebrar convênios, acordos, ajustes e instrumentos
congêneres com órgãos e entidades da Administração Pública do Estado
do Maranhão e demais entes federativos, bem como contratar,
observada a legislação pertinente, bens e serviços de terceiros.
Art. 8º Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta
deverão contratar com a EMARHP os serviços dos quais necessitem
que sejam relacionados ao objetivo e finalidades sociais da empresa,
desde que os preços de tais serviços sejam compatíveis com aqueles
praticados em mercado.
Art. 9º Fica facultado à EMARHP a participação em empresas
privadas cujo objeto social esteja relacionado ao da investidora, nos
termos da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
§ 1º A presente autorização estende-se à participação em
Sociedades de Propósito Específico (SPE), criadas para fins de execução
dos objetos contratuais de Parcerias Público-Privadas, nos termos da
Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou para a realização de
outros fins relacionados ao objeto social da EMARHP.
§ 2º Para fins de integralização de sua parte do capital social da
empresa na qual venha participar, a EMARHP poderá utilizar os seus
ativos patrimoniais que se mostrem necessários ou úteis à realização
do objeto social.
Art. 10. Em até 30 (trinta) dias após a publicação da presente
Lei, o Estatuto Social da empresa será adequado às suas novas
atribuições, observando a nova estrutura administrativa, bem como
regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas,
práticas de gestão de riscos e de controle interno.
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CAPITULO II
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art. 11. Fica extinta a Comissão Central Permanente de Licitação
- CCL.
§ 1º Ficam transferidas para a Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP competências
estabelecidas em atos normativos gerais e específicos, bem como as
atribuições previstas em contratos, convênios e instrumentos
congêneres para a Comissão Central Permanente de Licitação – CCL,
observada a presente Lei.
§ 2º Caberá à SEGEP, mediante reorganização de sua estrutura,
garantir o gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, executando
com exclusividade as licitações respectivas, por meio da Secretaria
Adjunta de Registro de Preços.
§ 3º Os procedimentos licitatórios relativos ao Sistema de
Registro de Preços em curso na Comissão Central Permanente de
Licitação ficam remanejados para a SEGEP.
§ 4º Os demais procedimentos licitatórios serão devolvidos à
Comissão Setorial de Licitação de cada órgão ou ente, que passarão a
funcionar sem limites de alçada.
§ 5º Ficam remanejados para a estrutura da Secretaria de Estado
de Governo - SEGOV todos os cargos pertencentes à estrutura do
órgão extinto pelo caput deste artigo, podendo haver remanejamento
subsequente por ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Fica criada a Secretaria de Estado do Turismo - SETUR,
passando a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo - SECTUR a
denominar-se de Secretaria de Estado da Cultura - SECMA.
§ 1º Fica criado o cargo de Secretário de Estado do Turismo,
na forma do Anexo Único desta Lei.
§ 2º O cargo de Secretário de Estado da Cultura e Turismo
passa a denominar-se de Secretário de Estado da Cultura.
Art. 13. A Secretaria de Estado da Cultura tem por finalidade
planejar, coordenar e executar a política estadual de cultura, bem como
administrar os espaços culturais, promover formas de produções
culturais, a partir da realidade local, e estabelecer calendário integrado
de eventos e ações com secretarias afins.
Art. 14. A Secretaria de Estado do Turismo tem por finalidade
formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar
e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações de turismo,
articulando com órgãos de outras esferas de governo, visando à
sustentabilidade do turismo e a promoção do desenvolvimento local e
regional, com geração de emprego e renda.
Art. 15. A Secretaria Extraordinária de Programas Especiais
fica transformada em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos SEPE e tem por finalidade prestar assessoramento ao Governador no
que tange à estratégia estadual de longo prazo e às relações
internacionais, considerando a situação presente e as possibilidades
do futuro, coordenar o Sistema Estadual de Estatística e de Estudos
Socioeconômico e Cartográfico e servir como instrumento de apoio
técnico aos municípios, no tocante ao planejamento estratégico.
§ 1º O cargo de Secretário Extraordinário de Programas Especiais
passa a denominar-se de Secretário de Estado de Programas Estratégicos.
§ 2º O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e
Cartográfico - IMESC passa a ser vinculado à Secretaria de Estado de
Programas Estratégicos.
Art. 16. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Energia - SEINC, a Secretaria-Adjunta de Micro
e Pequenas Empresas que tem por finalidade formular, implementar,
coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas,
programas, projetos e ações voltados para a promoção do
desenvolvimento das empresas abrangidas pela Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006.
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Art. 17. A criação da Secretaria de Estado do Turismo, da
Secretaria de Estado de Programas Estratégicos, da Secretaria-Adjunta
de Registro de Preços, na estrutura da SEGEP, e da Secretaria-Adjunta
de Micro e Pequenas Empresas, na estrutura da SEINC, não implicará
criação de cargos, sendo os respectivos órgãos e unidades administrativas
providos mediante remanejamento de cargos, na forma de Decreto a
ser editado pelo Poder Executivo.
Art. 18. O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão - IEMA, autarquia estadual, passa a ser vinculado à
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.
Art. 19. A Agência Executiva Metropolitana - AGEM e a
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão AGEMSUL, autarquias estaduais, passam a ser vinculadas à Secretaria
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID.
Art. 20. A Fundação Nice Lobão, entidade sem fins lucrativos
dotada de personalidade jurídica de direito público e integrante da
Administração Pública Estadual Indireta, fica transformada em unidade
do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
- IEMA.
Parágrafo único. O IEMA terá o prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da publicação desta Lei, para adequar seu Estatuto ao disposto
no caput deste artigo.
Art. 21. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN,
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma
classificação funcional programática, expressa por categorias de
programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária
Anual.
Art. 22. O Poder Executivo editará os atos necessários para
aplicação do previsto nesta Lei.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de abril de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente
ANEXO ÚNICO
CRIAÇÃO DE CARGOS
CARGO
SECRETÁRIO
DE ESTADO
DO TURISMO

SIMBOLOGIA

QUANTIDADE

-

01

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIRETOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Duarte Júnior-Presidente
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Dra. Helena Duailibe
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CONSTOU DA REUNIÃO A SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 001/2019 - Emitido ao Projeto de Lei nº 002/
19, que Obriga os estabelecimentos privados comerciais, no âmbito do
Estado do Maranhão, que possuem ou venham possuir banheiros
adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
a disponibilizar alarme de emergência e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 02 de abril de 2019.
Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão
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1º vice-presidente: Deputado Glalbert Cutrim; 2ª vice-presidente:
Deputado Detinha; 3ª vice-presidente: Deputada Thaíza Hortegal; 1ª
secretária: Deputada Andreia Rezende; 2ª secretária: Deputada Cleide
Coutinho; 3º secretário: Deputado Pará Figueiredo
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 106 /2019
Designa os Pregoeiros e os Membros da Equipe
de Apoio dos Pregoeiros da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. A MESA DIRETORA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 12 do Regimento Interno e nos termos
d a Resolução Legislativa nº 481/2006,
regulamentada pela Resolução Administrativa nº
334/ 2006,
R E S O L V E:

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 105/2019
Designa a Comissão Permanente de Licitação da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 12 do Regimento Interno e em cumprimento à Lei nº 8.666/1993,
R E S O L V E:
Art. 1° Designar a Comissão Permanente de Licitação para
este Poder, constituída pelos Membros André Luis Pinto Maia, cargo
de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, matrícula nº
1646744; Arthur Baldez Silva, cargo Chefe de Gabinete, matrícula nº
1644632, Alexandre Henrique Pereira da Silva, Chefe Assessoria
Legislativa, matrícula nº 1644228; Fernando Filipe Santos Marques,
cargo de Assistente Legislativo, matrícula nº 1639665, Gabriel Manzano
Dias Marques, cargo de Assistente Legislativo, matrícula 1639715, e
Lincoln Christian Noleto Costa, Auxiliar Legislativo Operacional,
matrícula nº 1630086 para, sob a Presidência do primeiro, processar e
julgar as licitações, assim como praticar todos os atos decorrentes do
procedimento licitatório até a adjudicação do objeto licitado aos
vencedores, e promover inscrição, alteração e cancelamento em registro
cadastral, na forma do artigo 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com investidura de 01 (um) ano.
Art. 2º Nas faltas ou impedimentos do Presidente da Comissão
designado no art. 1º, as atribuições sob sua responsabilidade serão
desempenhadas pelo servidor Arthur Baldez Silva, cargo Chefe de
Gabinete, matrícula nº 1644632.
Art. 3º Nas faltas ou impedimentos do Presidente da Comissão
designado no art. 1º, e do seu substituto designado no art. 2º, as
atribuições sob as responsabilidades dos mesmos serão desempenhadas
pelo servidor Alexandre Henrique Pereira da Silva, Chefe Assessoria
Legislativa, matrícula nº 1644228.
Art. 4º Designar como Suplentes da Comissão os servidores
Arnaldo Soares Serra, cargo Técnico Legislativo Administrativo,
matrícula nº 2402, Sheila Maria Tenório de Britto, cargo Secretário
Executivo, matrícula nº 1411438, Erlinda Sales de Oliveira, Técnico
Legislativo de Administração, matrícula nº 345207, Alessandro
Monteiro da Silva, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº
1627538 e Carla Letícia Silva de Oliveira, Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula nº 1630615.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, devendo os seus efeitos retroagirem a 01 de fevereiro de
2019.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em
06 de fevereiro de 2019. Presidente: Deputado Othelino Neto (PCdoB);

Art. 1° Designar como Pregoeiros da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão os servidores André Luis Pinto Maia, cargo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, matrícula nº 1646744,
Sheila Maria Tenório de Britto, cargo Secretário Executivo, matrícula
nº 1411438, Alexandre Henrique Pereira da Silva, cargo Chefe da
Assessoria Legislativa, matrícula nº 1644228, Lincoln Christian Noleto
Costa, cargo Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula nº 1630086,
Gabriel Manzano Dias Marques, cargo Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula 1639715 e Arthur Baldez Silva, cargo Chefe
de Gabinete, matrícula nº 1644632.
Art. 2º Designar como Membros da Equipe de Apoio dos
Pregoeiros os servidores Camila Correia Lima de Mesquita, cargo de
Assessor Especial Legislativo, matrícula nº 1636463; Anne Grasielle
Campos Santos Memória, cargo Assessora, matrícula nº 1650593,
Fernando Fillipe Santos Marques, cargo de Assistente Legislativo,
matrícula nº 1639665; Teresa Angélica Batista Assunção Machado,
cargo Assessor Parlamentar, matrícula n° 1643923; Juliene Lima da
Paz, cargo Chefe de Gabinete, matrícula 1389469 e Viviane das Graças
Viegas Nunes, Secretária Executiva, matrícula 1647254 para, junto
com os Pregoeiros processarem e julgarem as licitações até a adjudicação
do objeto licitado aos vencedores.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, devendo os seus efeitos retroagirem a 01 de fevereiro de
2019.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de
fevereiro de 2019. Presidente: Deputado Othelino Neto (PCdoB); 1º
vice-presidente: Deputado Glalbert Cutrim; 2ª vice-presidente:
Deputado Detinha; 3ª vice-presidente: Deputada Thaíza Hortegal; 1ª
secretária: Deputada Andreia Rezende; 2ª secretária: Deputada Cleide
Coutinho; 3º secretário: Deputado Pará Figueiredo
RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 516/2019, de 1º de abril de 2019, exonerando, a pedido,
ANA CELESTE QUEIROZ BAIMA PEREIRA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em
curso.
Nº 517/2019, de 1º de abril de 2019, exonerando ADRIANA
PEDROZA DE OLIVEIRA FREITAS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 518/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando TIAGO
ANDRADE DE SOUTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
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de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 519/2019, de 1º de abril de 2019, exonerando CAMILA
CRISTINA GOMES DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 520/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando ISAURA
CARDOSO ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 522/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando DÉLMISSON
DE JESUS COSTA FERREIRA FILHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 523/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando WEVERSON
PABLO SOARES MORAES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 524/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando ADRIANO
VITOR BRINGEL GUIMARÃES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 525/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando IZABELLA
CRISTINE DIAS DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 526/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando MARCELO
HENRIQUE BARROS PIMENTEL, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 527/2019, de 02 de abril de 2019, exonerando JOSE
CARLOS FIGUEIREDO DOS ANJOS FILHO, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 528/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando MARCUS
VINICIUS MENDONÇA PAURA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 529/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando ANDREA
ROBERTA AZEVEDO DUARTE NUNES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 530/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando ANTONIO
PIRES LEDA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 531/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando MARIA ELIS
REGINA OLIVEIRA GALVÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 532/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando MARIA DO
SOCORRO COSTA MOURÃO RODRIGUES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 533/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando LUTECIA
DA CONCEIÇÃO BOGEIA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 534/2019, de 02 de abril de 2019, nomeando JOSE DA
SILVA GASPARINHO NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 535/2019, de 02 de abril de 2019 e tendo em vista a solicitação
do Líder do Bloco Parlamentar Unidos PR/PMN (Deputado VINICIUS
LOURO), Tornando sem efeito a nomeação de ANANDA EMILY
DE MENEZES COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Assessor Parlamentar, publicada no Diário da ALEMA nº 023 de
13 de fevereiro do ano em curso.
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Nº 536/2019, de 02 de abril de 2019 e tendo em vista a solicitação
do Líder do Bloco Parlamentar Unidos PR/PMN (Deputado VINICIUS
LOURO), nomeando PAULINELLI LISBOA DA SILVA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 521/2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo nº 1730/2019-AL,
R E S O L V E:
EXONERAR, a pedido, FELIPE PENHA ALVES, do Cargo
de Auxiliar Legislativo Operacional - ALO, Eletricista de Manutenção,
Classe A Nível 2, do Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder, a partir
do dia 1º de abril do ano em curso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 1º de abril
de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS
P A R E C E R Nº 001/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº. 002/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, que Obriga
os estabelecimentos privados comerciais, no âmbito do Estado do
Maranhão, que possuem ou venham possuir banheiros adaptados
ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a
disponibilizar alarme de emergência e dá outras providências.
Nos termos do presente projeto de lei, os estabelecimentos
privados comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão, que possuem
ou venham possuir banheiros coletivos adaptados ao uso de pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida ficam obrigados a disponibilizar
alarme de emergência para que seus usuários possam solicitar ajuda e/
ou auxílio em caso de acidente ou incidente.
Para fins desta proposição de lei, entende-se por
estabelecimentos privados comerciais aqueles destinados às atividades
de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística,
recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive
os estabelecimentos que prestam serviços em atividades da mesma
natureza e que não sejam públicos.
Convém relatar, que a medida ora proposta vem sendo adotada
em outros Estados da Federação, buscando perseguir os ditames
constitucionais da integração das pessoas com deficiência à vida social
e comunitária.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria, (Parecer nº 033/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “c” e “l”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito à defesa dos direitos sociais, bem
como políticas de proteção ao portador de necessidades especiais,
caso em espécie.
Na Justificativa, esclarece o autor da proposição de Lei, que
quando falamos em integração social, estamos nos referindo não somente
às atribuições de trabalho, educação, assistência social, jurídica ou de
saúde, mas também e, principalmente, de lazer, cultura e atividades
pessoais. Neste sentido é mister que se pense em adaptações de acesso
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para que as pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida
tenham realmente garantidos e respeitados seus direitos de cidadãos.
.Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao
interesse público, e oportuno por ser praticado no momento adequado
à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação do
projeto de Lei.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 002/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 002/2019,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 26 de março de 2019.
Deputado Duarte Júnior-Presidente-Relator
Deputada Dra. Helena Duailibe
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Inácio Lula
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 074 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 092/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages , que “considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado a gastronomia maranhense”.
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
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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.
Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
092/2019, por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 092/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 076 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade,
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 060/2019, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade
da afixação de cartazes informativos sobre o dever legal de
comunicação às autoridades competentes de casos de estupro e assédio
sexual, conforme especifica”.
Nos termos do presente Projeto de Lei fica estabelecido que os
hospitais, clínicas e laboratórios do setor público e privado no Estado
do Maranhão devem afixar, em locais de fácil visualização, cartazes
informando sobre o dever legal de comunicação às autoridades
competentes de casos de estupro e assédio sexual.
Primeiramente, salienta-se que, o art. 61, § 1°, II, ‘b’ , da
Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo
na elaboração de leis que disponham sobre:
“b) organização administrativa e orçamentária”.
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.
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) como no caso das
normas de reserva de iniciativa, in verbis:
“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de
iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos poderes:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. Ex vi ADI
637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º10-2004.”
Com efeito, a Constituição Estadual em observância
compulsória da CF/88, determina em seu art. 43, III e V, que são de
iniciativa privativa do Governador do Estado, senão vejamos:
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Estado 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).”
No presente caso, diz respeito a estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos
da administração pública estadual, onde a competência para
deflagração do Processo Legislativo é do Chefe do Executivo.
Que pese a importância do mencionado Projeto de Lei em
combater a violência contra a mulher, porém o mesmo viola o
princípio da reserva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da
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separação dos poderes (Parágrafo único, do Art. 6º, da CE/89),
padecendo de inconstitucionalidade formal e material.
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.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
060/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade 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 060/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 082 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 086/2019, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que Institui a “Semana Estadual do Lixo Zero”,
no Estado do Maranhão.
Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituída a
Semana Estadual do Lixo Zero, a ser realizada a, anualmente, na primeira
semana do mês de Junho, passando a integrar o Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão.
A Semana de que trata a propositura, em análise, tem por
objetivos: proporcionar ambientes para discussão e conscientização
sobre a temática dos resíduos sólidos, envolvendo a sociedade civil
organizada, poder público, iniciativa privada e população em geral;
fomentar a economia solidária e a inclusão social; propor soluções
para redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de
resíduos sólidos; promover ações educativas e de conscientização sobre
a temática; incentivar o consumo consciente; realizar palestras, fórum,
seminários e eventos em geral sobre a temática, bem como ações
coletivas de limpeza em espaços públicos; e acadêmico.
Na justificativa, esclarece a autora, que promover o
desenvolvimento sustentável é cada vez mais um clamor e necessidade
da sociedade. Um estado ecologicamente sadio proporciona maior bemestar a seus habitantes, seja pela proteção ao patrimônio biológico e a
consequente manutenção dos serviços com ecossistêmicos - como a
conservação da água e dos solos, a regulação do clima e a minimização
dos desastres - seja pela redução da poluição e da contaminação
ambiental e das doenças a elas relacionadas.
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:
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“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
d as espécies normativas é um d ogma 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 086/2019, 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 Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 091/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2019 de autoria
do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Acrescenta dispositivos a
Resolução Legislativa nº 405/04, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão e dá outras providências.
O Projeto está alterando o inciso XI do art. 30, onde pretende
modificar o nome da Comissão de Assuntos Econômicos para
Comissão de Assuntos Econômicos e da Agricultura Familiar,
acrescentando a alínea “r” , passando a vigorar da seguinte forma:
“XI- Comissão de Assuntos Econômicos e da Agricultura
Familiar
(.....)
r - Política da Agricultura Familiar”
O processo de produção legiferante exige a observância estrita
das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais
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indispensáveis, sendo evidente que seu desrespeito enseja vício formal
à norma jurídica editada.
Conforme o art. 272 do Regimento Interno poderá ser
modificado ou ser reformado por meio de projeto de resolução de
iniciativa da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse
fim criada, também por um terço dos membros da Assembleia.
No caso em tela, o Projeto está assinado por 18 deputados,
não havendo qualquer vício a macular o projeto, estando ele em
consonância com as disposições regimentais desta augusta Casa.
Em relação a matéria, o Projeto está acrescentando a expressão
“ e da agricultura familiar” no nome da Comissão de Assuntos
Econômicos, que se encontra em perfeita harmonia com o campo
temático da referida Comissão, vejamos:
“Art. 30. São as seguintes as Comissões Permanentes e
respectivos campos temáticos ou área de atividades;
.............................................................................................
XI - Comissão de Assuntos Econômicos:
a) política e atividade industrial, comercial e agrícola, setor
econômico terciário, exceto os serviços de natureza financeira;
b) política e sistema estadual de turismo, exploração das
atividades e dos serviços de turismo;
c) atividades econômicas estatal e em regime empresarial,
programas de privatização;
d) cooperativismo e outras formas de associativismo na
atividade econômica, exceto quando relacionados com matéria
de outra Comissão;
e) fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades
econômicas, diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento estadual, equilibrando planos estaduais e
regionais do setor;
f) política de desenvolvimento do turismo, definindo o seu
sistema regional e a exploração das atividades e do serviço
turístico;
g) política e questões fundiárias, desapropriação e reforma
agrária; h) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura
e à pesca;
i) cooperativismo e associativismo;
j) política e sistema estadual de crédito rural;
l) extensão rural, irrigação e estímulo à pesquisa e
experimentação da agricultura, da pecuária e da pesca e
aquicultura;
m) tratamento preferencial às microempresas e empresas de
pequeno porte do setor agrícola;
n) problemas econômicos relacionados ao estabelecimento
de política destinada ao desenvolvimento de atividades
industriais e comerciais;
o) sistema estatístico, cartográfico e demográfico do Estado;
p) plano de eletrificação urbana e rural;
q) meios de comunicação social e transporte no meio rural
Sendo assim, o Projeto de Resolução Legislativa analisado não
padece de nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou
antijuridicidade.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa nº 012/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 012/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”, 02 de abril de 2019.
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Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 095/2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 094/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 068/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a proibição do
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças,
parques e demais locais ao ar livre, destinados à prática esportiva e
de lazer e dá outras providências”.
Convém ressaltar que já foram editadas Leis Ordinárias
Estaduais, disciplinando a matéria objeto da presente proposição
de Lei, a saber: Lei Ordinária nº 5.074, de 20 de dezembro de
1990, que proíbe o tabagismo nos locais que especifica, e dá outras
providências, observando-se as alterações propostas pela Lei
Ordinária nº 9.010, de 10 de agosto de 2009 e Lei Ordinária nº
10.460, de 20 de maio de 2016, que proíbe no território do Estado do
Maranhão o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo
fechado, privado ou público, com o mesmo teor da Propositura de
Lei, ora sob exame.
Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando
o projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente
proposição de encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis”.
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.
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 068/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foram editadas Leis Ordinárias
Estaduais (Lei Ordinária nº 5.074, de 20 de dezembro de 1990; Lei
Ordinária nº 9.010, de 10 de agosto de 2009; Lei Ordinária nº 10.460,
de 20 de maio de 2016), disciplinando a matéria constante do presente
Projeto de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 068/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula

25

Vota contra

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 062/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Cria o Selo “Empresa Consciente,
Meio Ambiente Equilibrado”, a ser conferido aos estabelecimentos
comerciais instalados no Estado do Maranhão que priorizarem o uso
de materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes,
em detrimento de descartáveis e determina medidas de estímulo às
empresas ambientalmente responsáveis.
Convém ressaltar que já foi editada Lei Ordinária Estadual,
disciplinando a matéria objeto da presente proposição de Lei, a
saber: Lei Ordinária nº 10.533, de 25 de novembro de 2016, que
Institui o Selo “Empresa Sustentável”, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências, com o mesmo teor da
Propositura de Lei, ora sob exame.
Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando
o projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente
proposição de encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis”.
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.
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 062/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei Ordinária
Estadual (Lei Ordinária nº 10.533, de 25 de novembro de 2016),
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 062/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 096/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 053/2019, de
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui o Selo
“Empresa Solidária”, destinado às empresas que desenvolvam
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programas de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a
doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos, e dá outras
providências.
Nos termos da presente Proposição de Lei considera-se
Empresa Solidária, a pessoa jurídica, que adote uma política interna
permanente, para com seus funcionários, a fim de informar,
conscientizar e estimular a doação voluntária e regular de sangue e o
cadastramento para a doação de medula óssea.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estadomembro para dispor sobre a instituição de selo, é importante considerar
alguns dispositivos da Constituição Federal.
De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
selo. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o estabelecimento
de selo é residual dos Estados-membros da Federação.
No que tange a inciativa do processo legislativo, não há reserva
a matéria à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo
e Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas. Não havendo,
neste sentido, o impedimento à deflagração do processo legislativo
por membro desta Casa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento em face de sua
constitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 053/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 101/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se na análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 075/2019, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, “Institui o Programa Estadual de
Segurança Pública da Mulher; cria a Patrulha Maria da Penha no âmbito
do território do Estado do Maranhão e dá outras providências.
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.
O procedimento de elaboração de uma lei ordinária denominase de processo legislativo, apresentando as fases introdutória,
constitutiva e complementar. Na fase introdutória observa-se a
iniciativa para a deflagração do Processo Legislativo, que deve
ser cumprida sob pena de vício insanável.
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Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88 determina em seu art. 43, V, que compete privativamente
ao Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública esta-dual.
A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado
Democrático.
Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do
modelo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições
para cada Poder.
Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
atribuições e matéria eminentemente administrativa da
Secretária de Segurança, Órgãos vinculado ao Poder Executivo,
desta forma viola o art. 43, V, da Constituição Estadual.
Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições
de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da lei.
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5.
Ação julgada procedente.”
“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo
Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de
órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5.
Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação
orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa
do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.”
“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa d e
desenvolvimento estadual - submetendo-o à Secretaria de
Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente.
Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do
Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que
envolva órgão da Administração Pública - alínea “e” do
§ 1º do artigo 61 da Constituição Federal.” (o grifo é
nosso)
Nessa linha de raciocínio, a proposição quando da criação do
Programa Estadual da Segurança Pública da Mulher, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa adentrado na esfera administrativa do Poder
Executivo, padecendo assim de inconstitucionalidade formal
subjetiva.
No tocante a criação da Patrulha Maria da Penha essa já
existe no Estado do Maranhão desde 2016 sendo criada pelo
Decreto nº 31.763, de 20 de maio de 2016, e inclusive já ganhou em
2018 um prêmio nacional de Práticas Inovadoras no Enfrentamento da
Violência Contra a Mulher pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
075/2019 em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva e por
já existir no estado a Patrulha Maria da Penha.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 075/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 102/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 081/2019, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a criação
e a implementação do programa Disque Denúncia da Saúde, no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.”
Destaca-se que, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF/88 determina em seu art. 43, V, que compete privativamente
ao Governador do Estado dispor sobre criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública esta-dual.
A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado
Democrático.
Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do
modelo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições
para cada Poder.
Com efeito, a matéria tratada no Projeto em análise refere-se às
atribuições e matéria eminentemente administrativa do Poder
Executivo pois visa criar um órgão dentro da estrutura da
Secretaria de Administração Penitenciária, desta forma viola o
art. 43, V, da Constituição Estadual. Não podendo o Poder Legislativo
criar ou alterar estrutura dos órgãos de outro Poder.
Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“ADI 3178 / AP Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Lei do Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e
atribuições de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4.
Exigência de consignação de dotação orçamentária para
execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder
Executivo. Precedentes. 5. Ação julgada procedente.”
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quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de
desenvolvimento estadual - submetendo-o à Secretaria de
Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente.
Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do
Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que
envolva órgão da Administração Pública - alínea “e” do
§ 1º do artigo 61 da Constituição Federal.” ( o grifo é
nosso)
A Lei Nacional nº 13.460, de 26/06/17, que Dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública com objetivo de garantir direitos
prevê que o cidadão poderá apresentar manifestações perante a
administração pública acerca da prestação de serviços públicos,
as quais serão dirigidas à ouvidoria do órgão, vejamos:
“Art. 9o Para garantir seus direitos, o usuário poderá
apresentar manifestações perante a administração
pública acerca da prestação de serviços públicos.
Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do
órgão ou entidade responsável e conterá a identificação
do requerente.
§ 1o A identificação do requerente não conterá exigências
que inviabilizem sua manifestação.
§ 2o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos
determinantes da apresentação de manifestações perante a
ouvidoria.
§ 3o Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar
manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável
pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se
subordinem ou se vinculem.
§ 4o A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou
correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em
que deverá ser reduzida a termo.
§ 5o No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista
no § 4o, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção
de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria
requerer meio de certificação da identidade do usuário.
§ 6o Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei
deverão colocar à disposição do usuário formulários
simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do
requerimento previsto no caput, facultada ao usuário sua
utilização.
§ 7 o A identificação do requerente é informação pessoal
protegida com restrição de acesso nos termos da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.”

“ADI 2808 / RS Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2. Lei Do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do
Pólo Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e
atribuições de órgãos e Secretarias da Administração
Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da
lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação
julgada procedente.”

No caso do SUS, Ouvidoria-Geral do SUS (Ministério da
Saúde) disponibiliza os seguintes canais de atendimento: internet,
telefone através do 136, carta e atendimento presencial.
Já o Poder Executivo do Estado do Maranhão possui um
Sistema de Ouvidorias denominado e-OUV onde o cidadão pode
ter acesso também por smartphones, tabletes e celulares e engloba
todos os órgãos da Administração Pública Estadual estando incluída
a Secretaria de Saúde por onde o usuário do serviço público poderá
fazer reclamações referente ao funcionamento, atendimento e
infraestrutura dos hospitais públicos do Estado.
Nessa linha de raciocínio, além da proposição, em análise, violar
o princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa adentrado na esfera administrativa do Poder
Executivo, padecendo assim de inconstitucionalidade formal
subjetiva, ela também está criando um serviço que já existe na
estrutura do Poder Executivo.

“ADI-MC 2799 / RS CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
081/2019 em face de sua inconstitucionalidade formal subjetiva haja
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vista o Poder Legislativo não ter a iniciativa de criar ou alterar estrutura
de órgãos do Poder Executivo e por já existir no Estado um Sistema
de recebimento de reclamações dos usuários dos serviços públicos
incluído o serviço de saúde.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 081/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 103/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 052/2019, de autoria da
Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui o “Prêmio Cidade
Amiga do Idoso destinado aos Municípios que destacarem na adoção
de políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento mais
digno às pessoas idosas, e dá outras providências”.
Nos termos do presente projeto de lei, fica instituído o “Prêmio
Cidade Amiga do Idoso” a ser conferido pelo Poder Público Estadual
aos Municípios mais bem colocados anualmente em classificação de
avaliação na adoção de políticas públicas e iniciativas que visam
assegurar um tratamento digno às pessoas idosas e um envelhecimento
saudável, em conformidade com a Lei Federal nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003.
Para ser classificado à premiação de que trata a presente
propositura, o Município deve ser reconhecido individualmente em
qualquer das seguintes categorias: transporte; moradia; participação
social; respeito e inclusão social; esporte e lazer; emprego; prédios
públicos e espaços abertos; comunicação e informação.
A proposição de Lei prevê ainda, que os recursos que cada
Município porventura receber a título de premiação de que trata esta
lei deverão ser obrigatoriamente aplicados em ações e serviços públicos
voltados para qualidade de vida do cidadão idoso.
Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva
constitucional, alguns vícios de forma foram evidenciados.
O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual.
Observando-se os citados artigos verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.
A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
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II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa, matéria tributária e
orçamentária e serviços públicos;
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.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual,
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de uma
premiação e seu devido pagamento.
Posto isto, as opções que se abrem ao Legislativo Estadual no
caso em pauta são o discurso legislativo e a indicação.
Por outro lado, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou
fornece atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados
diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no
orçamento para atendimento de novos encargos, com ou sem indicação
de sua fonte de cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela
também padece de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o
art. 43, inciso III, da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo
iniciativa legislativa sobre matéria orçamentária.
VOTO DO RELATOR:
Neste sentido, opina-se pela rejeição do presente projeto de
Lei visto que a proposição padece de inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 052/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 107/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 106/2019 de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que “Institui a implementação do Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal
e Pequeno Porte – SUSAF-MA e dá outras providências”.
O art. 1º, em seu parágrafo único, por sua vez, determina que
o Estado, através do setor de Inspeção Sanitária Estadual, órgão do
Poder Executivo.
Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.
O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.
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A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as 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, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
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.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas.
Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência
de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos do Poder Executivo.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do projeto em comento em face de sua
inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 106/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 108/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 084/2019 de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe que “Torna obrigatória a afixação de
cartazes nas escolas, hospitais e postos de saúde da rede pública e
privada, assim como em terminais de transporte coletivo, contendo
além do calendário, informações sobre vacinações infantis
obrigatórias”.
O art. 1º, por sua vez, determina que escolas, hospitais e postos
de saúde estaduais afixem cartazes sobre vacinação.
Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.
O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
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iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.
A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as 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, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
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.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas.
Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência
de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos.
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 do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do projeto em comento em face de sua
inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 084/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 109 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 001/2019, de autoria do Poder Executivo, que
dá nova redação ao inciso IX do art. 147 da Constituição do Estado do
Maranhão, nos seguintes termos: “publicar no sítio eletrônico oficial
do ente municipal, as leis, decretos, editais ou outros atos normativos
cuja publicidade seja condição de eficácia, sem prejuízo de afixação
em lugar visível ao povo”.
A Proposta de Emenda Constitucional sob exame esteve em
pauta, para recebimento de emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade
e a legalidade da Proposta de Emenda à Constituição Estadual – PEC
apresentada.
Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.
A Constituição do Estado do Maranhão (1989) – CE/1989,
em simetria com a Constituição Federal (1988) – CF/1988, estabeleceu
um rito a ser seguido para ser ref ormada, sob pena de
inconstitucionalidade. É o que a doutrina chama de “Limitações
Formais ou Procedimentais”.
Quanto à admissibilidade da proposição, a presente PEC
Estadual preenche os requisitos insculpidos no art. 41, II, da CE/1989,
e no art. 259, II, do Regimento Interno da ALEMA (RIALE), qual seja:
subscrição do Governador do Estado.
Ademais, a proposta não esbarra nas limitações ao Poder de
Reforma contidas nos §§ 1° e 5°, do art. 41 da CE/1989, e no §2º, do
art. 259, do RIALE: não está em vigor nem intervenção federal, nem
Estado de Defesa ou Estado de Sítio (anormalidades institucionais); e
a matéria constante na PEC Estadual em comento pode ser apresentada
porquanto não houve, na atual sessão legislativa, outra PEC Estadual
rejeitada ou havida por prejudicada com o mesmo objeto.
A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
apresentada nos termos do que dispõe o dispositivo constitucional
acima descrito, ou seja, o Governador do Estado tem a iniciativa para
propor a alteração à Constituição do Estado, não havendo, portanto,
objeções nesta fase do processo legislativo.
No mérito, a PEC Estadual também não encontra objeções
para sua aprovação.
Conforme destacado na Mensagem Governamental, “a fim de
atender a necessidade crescente de desenvolvimento da transparência
nas esferas locais de Governo, e, por conseguinte, conferir plena
efetividade ao princípio constitucional da publicidade, previsto no
‘caput’ do art. 37 da Constituição Federal, faz-se necessária a
atualização do inciso supracitado, para dar maior amplitude às
informações prestadas à sociedade”.
“A proposta apresentada foi iniciada pelo TCE/MA
conjuntamente com a Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a
Nota Técnica nº 07/2017-CAOP/PROAD, emitida pelo Centro de Apoio
Operacional do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa,
que retrata a insegurança jurídica resultante da dificuldade atualmente
existente em estimar o termo “a quo” da vigência das leis municipais
maranhenses.”
Assim, após a particularidade suscitadas pela FAMEM, o
Governador do Estado, como legitimado para iniciar o processo
legislativo de uma PEC Estadual, apresentou a presente proposição
para análise do Parlamento Estadual.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.
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VOTO DO RELATOR:
Diante dos fundamentos apresentados acima, opina-se pela
aprovação da PEC Estadual nº 001/2019, por não constatar nenhum
vício formal nem material na proposição.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
001/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 111 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senador da República Marcelo Costa e
Castro.
Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Marcelo
Costa e Castro é natural de São Raimundo Nonato, tem 68 anos e é
médico psiquiatra. Iniciou sua vida pública em 1978. Em 1982, elegeuse deputado estadual pela primeira vez, já no PMDB. Foi eleito para
o mesmo cargo ainda em 1986 e 1990, sempre defendendo a bandeira
do municipalismo. Por sua relevante atuação no Legislativo Estadual,
foi convidado a ser presidente do Instituto de Assistência e Previdência
do Estado do Piauí (Iapep), quando saneou o órgão e revitalizou o
Plamta Nos anos de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014 foi eleito para o
cargo de deputado federal, sempre com expressivas votações e focando
sua atividade parlamentar na melhoria da infraestrutura dos municípios
piauienses, com destinação de recursos para barragens, adutoras,
saneamento e rodovias. Neste período, assumiu o cargo de secretário
estadual de Agricultura, incentivando o desenvolvimento do Cerrado e
do Semiárido, tendo sido idealizador da rodovia Transcerrado e tendo
implantado o programa do Caju. Na Câmara Federal assumiu postos
de destaque, como a Presidência da chamada CPI do Apagão Aéreo e a
Relatoria da Comissão Especial para a Reforma Política, além de ter
sido autor da Emenda Constitucional que prevê a divisão equitativa
entre os estados dos royalties oriundos da exploração de petróleo na
camada pré-sal. No Executivo, além das experiências nas áreas de
Previdência e Agricultura, foi Ministro da Saúde no governo de Dilma
Rousseff, de outubro de 2015 a abril de 2016. À frente da pasta,
investiu no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a
descentralização da saúde no Piauí, com o incremento do atendimento
nos polos regionais e foi elogiado pela Organização Mundial da Saúde
pelas medidas adotadas no enfrentamento à 1ª epidemia do zica vírus
no Brasil. É o atual presidente da Executiva Estadual do PMDB. Em
2018, foi eleito Senador da República pelo estado do Piauí. Quando foi
Ministro da Saúde, Marcelo Castro destinou atenção especial ao
Maranhão, sendo o segundo estado para o qual mais destinou recursos.
Nesta época, promoveu o aumento dos valores de custeio do Estado e
de vários municípios maranhenses. Na área de infraestrutura, Marcelo
Castro atuou diretamente junto ao Ministério dos Transportes enquanto
deputado federal. Castro lutou pela construção da BR-235, que liga
Gilbués a Santa Filomena (divisa com o MA, contígua à Alto Parnaíba).
A rodovia promove o desenvolvimento da Região Produtora de Grãos
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do Serrado piauiense e da Região de Balsas - MA, além de facilitar o
escoamento reprodução pelo Porto de Itaqui. A ponte que será
construída entre as Cidades de Santa Filomena-PI e Alto Parnaíba MA é fruto também da luta do Senador Marcelo Castro junto ao
DNIT. Daí a homenagem que o Poder Legislativo prestará a esse
ilustre Senador, concedendo-lhe o Título de Cidadão Maranhense.
Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:
Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia devase pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.
A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.
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 017/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 017/2019, nos termos do voto do Relator, contra os
votos dos Senhores Deputados Dr. Yglésio e César Pires.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages

Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº114 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 117/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe “sobre tornar Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a Festa de Procissão do
Fogaréu realizada no Município de Caxias”
Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy1, correspondem a:
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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.
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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 algumas impropriedades na proposição, especialmente no
Parágrafo Único do art. 1º e art. 2º. Referidos artigos não observam o
Princípio da Reserva de Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição
Estadual vez que se verifica a competência privativa do Governador
do Estado quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização
administrativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração Pública
Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Posta assim a questão, concluímos pela aprovação da
proposição nos termos 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 Ordinária n.º 117/2019,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.

VI, da Constituição Federal, que garante a liberdade e inviolabilidade
de crença.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ademais, verifica-se, portanto, preenchidos os requisitos do
art. 149 do mesmo Regimento, o qual determina que “a moção deverá
ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo
texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, votamos favoravelmente pela aprovação da
Moção n.º 004/2019, e pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela aprovação da Moção n.º 004/2019, nos termos
do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Dr. Yglésio.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa
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Vota contra
Deputado Dr. Yglésio

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 117/ 19
Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão a Festa de Procissão do
Fogaréu, realizada no Município de Caxias.
Art. 1º - Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão a Festa de Procissão do Fogaréu, realizada no
Município de Caxias.
Art. 2º - O Poder Público do Estado do Maranhão, na forma
do que dispõe o art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão,
promoverá e executará todas as medidas com vistas ao cumprimento
desta Lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 115/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 004/2019, apresentada pela Senhora
Deputada Mical Damasceno, que solicita o envio de Mensagem de
Protesto contra a Escola de Samba Gaviões da Fiel do Estado de São
Paulo.
Justifica a autora da proposição que os motivos que ensejam a
matéria relacionam-se diretamente com o “ocorrido no último dia 03,
no desfile das escolas de samba, expondo de forma desrespeitosa a
imagem de Jesus Cristo, travando luta com o diabo e insinuando uma
possível vitória desde tal afronta aos Evangélicos e católicos, foi um
desrespeito ao Cristianismo e a fé cristã.
Como cristãos respeitamos todos os segmentos religiosos e
também somos merecedores de respeito, nos termos do Art. 5º, inciso

Voto em Separado à Moção 004-2019 (Art. 52, inciso XI, do
Regimento Interno).
Cuida-se da Moção de Repúdio à Escola de Samba Gaviões da
Fiel. Em respeito aos princípios da laicidade do Estado e das liberdades
de expressão e de manifestação, posiciono-me contrário à Moção em
discussão.
Afirmo ainda, que sou Cristão, e que no contexto do Estado
Laico, celebro a liberdade de expressão e de reunião que temos em
nossa República, especialmente em tempos de Carnaval e demais
manifestações culturais populares.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em: 02.04.2019.
Dr. Yglésio
Deputado Estadual
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº116/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 116/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a “Semana Estadual de Defesa do
Consumidor”.
Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a “Semana
Estadual de Defesa do Consumidor”, a ser celebrada, anualmente, na
semana que compreender o dia 15 de março, com os seguintes objetivos:
divulgar as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
orientando e conscientizando o consumidor sobre seus direitos;
promover meios para incentivar os consumidores inadimplentes a
renegociarem suas pendências financeiras; promover e incentivar a
educação para o consumo e a formação de consciência pública voltada
para a defesa dos interesses do consumidor; esclarecer e estimular o
consumo responsável e o consumo sustentável; prestar atendimento e
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orientação aos consumidores; criar eventos para debater os problemas
sociais ligados ao consumo e medidas locais para minimizá-los.
Na justificativa, esclarece o autor, que O Dia Internacional
dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15
de março de 1983, e essa data foi escolhida em razão do famoso
discurso proferido, em 15 de março de 1962, pelo então Presidente
dos Estados Unidos da América, John Kennedy. Em seu discurso,
Kennedy salientou que todo o consumidor tem direito, essencialmente,
à segurança, à informação, à escolha, e de ser ouvido. Isto provocou
debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo, por isso,
considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. A
Constituição Federal de 1988 foi a primeira manifestação jurídica dos
direitos do consumidor no Brasil, trazendo em seu art. 170, ao tratar
da ordem econômica, inúmeros princípios, entre eles a defesa do
consumidor. Teve o constituinte o intuito de limitar e condicionar o
processo econômico, visando ao bem-estar social e a melhoria da
qualidade de vida da sociedade. Em 1992, surgiu o Código de Defesa
do Consumidor, regulamentando o art. 5º, inciso XXXII, o art. 170,
inciso V e o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O presente projeto justifica-se assim pela necessidade de divulgar as
atividades que já vem sendo desenvolvidas em função dos direitos do
consumidor, além de esclarecer a comunidade acerca de seus direitos,
qualificar as relações comerciais no Estado e fomentar a denúncia
dos casos de descumprimento das determinações do Código de Defesa
do Consumidor. Além de promover a orientação e divulgação dos
direitos do consumidor, incentivará também a educação para o
consumo responsável e sustentável, criará eventos para debater os
problemas sociais ligados ao consumo, bem como promoverá
atividades como palestras, oficinas, mesas redondas e outras atividades
pertinentes. A data será importante, também, para proporcionar maior
integração do diversos órgãos e instituições encarregados em garantir
o cumprimento e proteção dos direitos e da defesa ao consumidor.
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
d as espécies normativas é um d ogma 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.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 116/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 118/2019
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de
parecer, o Projeto de Lei nº 252/2018, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública à ONG
ComPaSCE – Comunidade Parceira Sócio-Cultural-Educacional,
com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Vale relatar, que nos termos do § único do Art.132 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei em epigrafe, foi desarquivado, através do
Requerimento nº 121/2019, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que será tido como autor da proposição sob exame.
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: apoiar e desenvolver ações para
a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e
do meio ambiente, através das atividades sociais, educativas e culturais.
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 252/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
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É o voto.

Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa
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Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 121/2019
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 071/2019, de
autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus ,que assegura o acesso
dos profissionais de educação física “personal trainer” às academias
de ginástica no Estado do Maranhão para acompanhamento de seus
alunos.
Os referidos profissionais de educação física, nos termos da
proposição, terão livre acesso às academias de ginástica para orientar
e coordenar as atividades de seus clientes, mediante cadastramento
prévio junto aos estabelecimentos, e desde que respeitem as disciplinas
legais aplicáveis, inclusive normas éticas e de conduta profissional,
bem como o regulamento interno das academias de ginástica, sem que
estas possam impor-lhes quaisquer ônus financeiros, diretos ou
indiretos (art. 1º, § 1º).
Expressamente ficou previsto que as academias não poderão
cobrar custos extras dos alunos nem dos profissionais de educação
física para o desenvolvimento de suas atividades.
É o sucinto relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a
juridicidade, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 071/2019 apresentado.
A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção
ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos dos 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.
Além disso, a proposição em análise visa dar efetividade à
disposição constitucional presente em seu art. 5º, XXXII, que determina
que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A
Lei nº 8.078/1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.
No tocante ao caso prático da proposição, a situação dos
estabelecimentos cobrarem taxas dos alunos ou profissionais para terem
auxílio particular, fere os direitos do consumidor, sem afrontar a livre
iniciativa dos estabelecimentos, que continuam com a prerrogativa de
estabelecerem os regramentos para o exercício particular do
profissional, em clientes de seu estabelecimento.
Portanto, é constitucional a Lei Estadual que versa sobre direito
do consumidor, sendo esta matéria de competência legislativa
concorrente entre Estados -Membros e União, conforme prevê o Art.24,
inciso III da CF/88.
Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa,
o projeto não encontra objeções para sua aprovação.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
071/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 071/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 127/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 033/2019, de autoria do
Senhor Deputado Dr. Yglésio, que Dispõe sobre garantia de embarque
em Transporte Aquaviário ao Profissional de Medicina, e dá outras
providências.
O referido projeto garante ao profissional de medicina, desde
que no exercício da profissão, comprovado por escala de plantão ou
qualquer documento idôneo, especialmente em datas festivas, reserva
de vaga e embarque nos transportes aquaviários ofertados em âmbito
estadual.
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinados
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa (art. 42, da CE/89).
Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames
constitucionais acima descritos.
Com efeito, a competência para legislar sobre trânsito e
transporte é da União (Art. 22, inciso XI, da CF/88). No entanto, o
autor da proposição está legislando sobre transporte intermunicipal
(transporte aquaviário), a fim de garantir reserva de vaga e embarque
nos transportes aquaviários ofertados no âmbito estadual, para os
profissionais de medicina. Sendo assim, o Estado possui
competência para legislar sobre o assunto de maneira
suplementar, a teor do que dispõe §1º, do Art. 25, da CF/88.
Em razão da sua competência residual para legislar sobre aquilo
que não seja vedado, expressa ou implicitamente, cabe aos Estados
exercer e regulamentar o transporte intermunicipal, consoante
entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Estado tem
competência para legislar sobre o tema.
Vale ressaltar por oportuno, que no âmbito do Estado do
Maranhão, foi editada a Lei nº 9.948, de 05 de novembro de 2013, que
dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal para
os maiores de 60 (sessenta) anos de idade.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 033/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 033/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 02 de abril de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL N.º 12/2019.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e a Empresa INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E
GESTÃO EIRELI-ME., firmam entre sio presente Contrato oriundo
do Processo Administrativo n.º 0894/2019 que culminou na autorização
para contratação direta, por dispensa de licitação. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
limpeza, higienização e conservação predial, nas dependências da
Assembleia Legislativa do Maranhão, no Complexo de Comunicação
Social, Creche Escola Sementinha e Associação deste Poder,
estabelecidos na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, Sítio
Rangedor, São Luís- MA e Paço do Lumiar -MA, compreendendo o
fornecimento de mão de obra, todo material de consumo necessário e
os equipamentos adequados à execução dos trabalhos. VALOR: R$
667.263,18 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e
três reais e dezoito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. Gestão: 00001Geral. Função: 01- Legislativa. Subfunção: 031- Ação Legislativa.
Programa: 0318- Gestão Legislativa. Natureza de despesas:
33.90.39.78- Limpeza e Conservação. Ação: 4628 – Atuação legislativa.
Subação: 000011- Atuação Legislativa do Maranhão. Fonte de
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro0101000000. Histórico: Contratação de serviços de limpeza,
higienização, asseio e conservação das áreas internas e externas dos
prédios sede da Alema., Diretoria de Comunicação, Escola Creche
Sementinha e Clube da Assembleia por 90 dias. VIGÊNCIA: 90
(noventa) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração,
bem como, podendo ser rescindido antecipadamente, tão logo seja
concluído o processo licitatório em tramitação pertinente ao mesmo
objeto (Processo Administrativo n.º 1096/2018- ALEMA). DATA DE
ASSINATURA: 01 de abril de 2019. BASE LEGAL: art. 24, IV da Lei
n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n .º 0894/2019-ALEMA,
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa INFINITY
LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO EIRELI-ME., CNPJ n.º
23.098.439/0001-02 – CONTRATADA. São Luís (MA), 02 de abril
de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO OITAVO APOSTILAM ENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 018/2014-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
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empresa FLORART PAISAGISMO LTDA. OBJETO: emissão da
nota de empenho n.º 2019NE000409 de 22/03/2019, no valor de R$
357.838,03 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito
reais e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção). Natureza de Despesas: 33.90.39.99–Outros serviços
de terceiros- PJ. Fontes de recursos: 0.1.01.000000–Recursos
Ordinários - Tesouro. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/
93. DATA DA ASSINATURA: 29/03/2019. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 02 de abril de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO SEXTO APOSTILAM ENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 01/2015-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa SIAT – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES
TÉCNICAS LTDA. OBJETO: emissão da nota de empenho n.º
2019NE000435 de 26/03/2019, no valor de R$ 23.673,33 (vinte e três
mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Natureza
de Despesas: 33.90.39.99–Comunicação Dados. Fontes de recursos:
0.1.01.000000–Recursos Ordinários - Tesouro. BASE LEGAL: art.
65, §8º da Lei Federal 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 28/03/
2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São
Luís–MA, 02 de abril de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– ProcuradorGeral da ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 010/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. OBJETO:
emissão da nota de empenho n.º 2019NE000396 de 19/03/2019, no
valor de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
Programa: 0411 – Apoio Administrativo. Ação: 4305 – Assistência
Hospitalar e Ambulatorial. Subação: 000006 – Assistência Suplementar
de Saúde no Estado do Maranhão (ASSSITSAUDE). Natureza de
Despesas: 33.90.39.50 – Serv. Médico-hospitalar, Odontológico e
Laboratoriais. Fontes de recursos: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019. ASSINATURA:
Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 02 de abril de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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