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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/05/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.05.2019

I – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENADOR DA REPÚBLICA MARCELO COSTA E CASTRO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 7º DO REGIMENTO INTERNO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E
DA MESA DIRETORA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 070/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR ERNESTO LUÍS FRANÇA DE SOUSA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2ºTURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 234/19)

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/
2019, DE AUTORIA DOS DEPUTADO ADRIANO. QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO
VALE” AO CANTOR BRUNO PATRÍCIO DE ARAUJO
FERREIRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 236/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS –
CEAP-MA, ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE DOUTOR
JESANIAS DO RÊGO MONTEIRO, PELOS 30 ANOS DO CEAP
BRASIL.

6. REQUERIMENTO Nº 237/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO ASILO
DE MENDICIDADE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DE SEU DIRETOR
SENHOR JOSÉ AMÉRICO RICO SERRA CASTELO BRANCO,
PELOS 100 ANOS DE FUNDAÇÃO DESSA TÃO IMPORTANTE
INSTITUIÇÃO, COMEMORADO EM 21 DE ABRIL.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 238/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
ÀS FAMÍLIAS DOS MIRADOENSES, PELO FALECIMENTO DE
SEUS ENTES QUERIDOS, EM ACIDENTE NA BR 226, KM. 75
PRÓXIMO À CAXIAS.

8. REQUERIMENTO Nº 239/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
ÀS FAMÍLIAS DOS SUCUPIRENSES, PELO FALECIMENTO DE
SEUS ENTES QUERIDOS, EM ACIDENTE NA BR 226, KM. 75
PRÓXIMO À CAXIAS.

9. REQUERIMENTO Nº 240/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE PESAR À FAMÍLIA DA EMPRESÁRIA SENHORA IVETE
BRASIL, PESSOA MUITO QUERIDA, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019.

10. REQUERIMENTO Nº 241/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA INCLUIDO NA ORDEM DO DIA O
PROJETO DE LEI Nº 178/2017, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/05/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 221/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre o estabelecimento de
Perímetro de Proteção Escolar no entorno das unidades escolares da
rede estadual de ensino no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI N° 222/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que garante isenção do pagamento de IPVA
aos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Maranhão que tenham
sido promovidos por ato de bravura.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 220/19, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que institui no Estado do Maranhão o
“programa de Atenção às Vítimas de Estupro”, com objetivo de dar
apoio e identificar provas periciais, e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 219/19, enviado através da

Mensagem Governamental nº 024/19, que Extingue a Fundação Nice
Lobão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 216/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão as Manifestações Culturais “Bumba Meu Boi
Sotaque da Baixada e Costa de Mão”, dentre outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 217/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que Institui o “Dia Estadual de Combate
à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e
dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/19,
de autoria da Senhora Deputada Andréia Rezende, que concede a
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Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Dr. Luiz Gonzaga
Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/19,
de autoria da Senhora Deputada Detinha, que concede a medalha do
Mérito Legislativo João do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba
Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão.

5. PROJETO DE LEI Nº 218/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que institui o Código de Defesa do
Consumidor do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 206/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de “passe
livre” para a pessoa que esteja em tratamento de hemodiálise no âmbito
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 207/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 208/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a inclusão do símbolo
mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial dos
estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 209/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre fixação de cartaz, ou
placa, em revendedoras e concessionárias de veículos automotores,
informando isenções concedidas às pessoas com deficiência e moléstias
graves e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 210/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o atendimento por
policiais do sexo feminino nas delegacias do Estado do Maranhão às
mulheres vítimas de violência sexual e doméstica.

6. PROJETO DE LEI N° 211/19, de autoria do Senhor
Deputado Yglésio, que dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao
desenvolvimento de STARTUPS no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI N° 212/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Tutoia – MA, como Município
de interesse Turístico.

8. PROJETO DE LEI N° 213/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Cururupu – MA, como
Município de interesse Turístico.

9. PROJETO DE LEI N° 214/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores, Pescadores e Marisqueiros do Município
de Presidente Vargas no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

10. PROJETO DE LEI N° 215/19, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública o Instituto
de Estudos Sociais e Terapias Integrativas – IESTI, com sede e foro no
Município de SÃO LUÍS, no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 30 DE ABRIL DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio

Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
Senhores Deputados:  Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus,
Neto Evangelista, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell
Lages e Zé Gentil.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 221 / 19

Dispõe sobre o estabelecimento de   Perímetro de
Proteção Escolar no entorno das unidades
escolares da rede estadual de ensino no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica estabelecido o Perímetro de Proteção Escolar, no
entorno das unidades da Rede Estadual de Ensino, com o fim de prevenir
e proteger prioritariamente alunos, professores e servidores, contra
atos potencialmente lesivos ou ações delituosas.

Art. 2º O Perímetro de Proteção Escolar de que trata esta lei
fica fixado em 100 (cem) metros, contados a partir dos limites físicos
das respectivas unidades, em todas as direções, e tem por objetivo
ações de prevenção e repressão policial, de modo a evitar o uso nocivo
das suas cercanias, contra:

I - venda, para menores de idade, de material ou substância
proibida, controlada, inflamável ou explosiva;

II - venda, exposição ou distribuição de material obsceno e
atentatório à moral e os bons costumes;

III - presença de pessoas em atitudes suspeitas e sem qualquer
vínculo com a comunidade escolar;

IV - proliferação de atividade ou comércio irregular ou ilícito;
V - outros tipos de ameaças diversas que possam afetar a

tranquilidade e segurança da comunidade escolar.

Art. 3°. O Perímetro de Proteção será supervisionado por
Comissão de Coordenação criada especificamente para esse fim por
ato governamental próprio, composta prioritariamente por
representantes das áreas de educação e de segurança pública, com as
seguintes atribuições:

I - coordenar a coleta e análise de dados relativos ao grau de
segurança de cada unidade escolar e seu entorno;
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II - indicar as prioridades de atendimento, com base em dados

estatísticos de ocorrências e respectivo período crítico;
III - propor medidas e mecanismos que objetivem o

aperfeiçoamento da proteção na área de abrangência de cada perímetro,
levando em conta suas especificidades;

IV - coordenar a elaboração, impressão e distribuição de material
didático relativo à segurança do entorno escolar;

V - elaborar propostas de normas e recomendações a serem
adotadas pelas respectivas áreas de atuação;

VI - proceder a estudos, levantamento, inspeções e parcerias
com outros órgãos, visando ao aprimoramento da proteção no perímetro
escolar.

Parágrafo único. São atribuições complementares da Comissão
de Coordenação, referida no “caput” deste artigo, a adoção das
providências junto aos órgãos competentes, estaduais e municipais,
no sentido de auxiliar na elaboração de propostas de readequação das
normas de uso da área do perímetro, assim como das vias públicas de
acesso à unidade escolar, visando:

1 - instituir sentido único de trânsito, quando possível;
2 - estabelecer limites de velocidade compatível;
3 - implantar faixas elevadas para travessia de pedestres,

redutores de velocidade e câmeras de segurança;
4 - determinar restrições de uso da área e das vias ou parte

delas, horários e períodos destinados ao estacionamento, embarque e
desembarque de alunos, mediante fixação de sinalização, por meio de
placas com os dizeres “Perímetro de Proteção Escolar”.

Art. 4°. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 29 de abril de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo estabelecer uma
área de proteção no entorno das escolas públicas estaduais do nosso
Estado para além dos seus limites físicos. Trata da delimitação de área
de segurança escolar que corresponda no mínimo a 100 (cem) metros,
a partir dos portões de entrada e de saída das escolas.

De acordo com a proposta, o Poder Público terá de intensificar
os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de
ambulantes, coibindo a comercialização de produtos ilícitos e controlar
o acesso de crianças e adolescentes ao consumo de bebidas alcóolicas e
produtos farmacêuticos que possam causar dependência química, assim
como à gasolina e outras substâncias inflamáveis ou explosivas e fogos
de artifício. Nessas áreas, também deverá ser realizada a fiscalização
contra a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos movidos a
dinheiro, bem como o controle de limite de velocidade.

Tal proposição visa inserir nesse perímetro, diversas ações
sistemáticas com o intuito de garantir o cumprimento dos objetivos
educacionais, proporcionando tranquilidade, proteção e segurança
prioritariamente aos alunos, professores e funcionários, mas também
aos familiares e responsáveis, que sofrem com grande vulnerabilidade,
em especial nos horários de início e término das aulas.

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 29 de abril de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 222 / 19

Garante isenção do pagamento de IPVA aos
Policiais e Bombeiros Militares do Estado do
Maranhão que tenham sido promovidos por ato
de bravura.

Art. 1º – Fica garantida a isenção do pagamento do IPVA –
Imposto sobre Veículos Automotivos aos Policiais e Bombeiros
Militares do Estado do Maranhão, que tenham sido promovidos por
ato de Bravura.

Art. 2º – Os militares que se enquadrarem no benefício garantido
por esta lei, deverão solicitar da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Maranhão a concessão da isenção do IPVA, apresentando
portaria de promoção, documentos pessoais e militares.

Art. 3º –  Cabe à Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão. averiguar a veracidade do documento e conceder o benefício.

Art. 4º – A isenção que trata a presente Lei será restrita e
exclusivamente aplicada ao ano subsequente do ato de promoção por
bravura, resguardado a 1 (um) veículo que esteja em nome do agraciado
por cada ato de bravura.

Parágrafo Único – A referida isenção poderá ser concedida
novamente, em caso de uma nova promoção por ato de bravura.

Art. 5º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 29 de abril de 2019. -
RILDO AMARAL - Deputado Estadual

REQUERIMENTO nº 232 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida
pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia,
para debater sobre a Medida Provisória (MP) criada pelo Ministério
da Educação, que traz a nova proposta de Ensino Médio alterando a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), de 1996, o que
suscita a preocupação dos professores diante das mudanças na
configuração curricular como a retirada da disciplina de Filosofia
da grade currículo básica do ensino médio, tornando-a uma
matéria optativa.

Na oportunidade também deverá ser discutida a proposta de
redação da minuta legislativa que deverá ser encaminhada, como sugestão,
às Câmaras de Vereadores dos municípios maranhenses sobre a inclusão
da disciplina de filosofia na parte diversificada da estrutura curricular
destes municípios.

Propõe-se que a Audiência seja realizada no próximo dia 22 de
maio, das 14h às 18h no Auditório Fernando Falcão.

Considerando o atual contexto de implantação da nova e
polêmica Base Nacional Curricular Comum, que traz a preocupação e
incerteza quanto à possibilidade do desenvolvimento das dimensões
analítica e crítica e de uma metodologia investigativa em face da ausência
de conteúdos filosóficos na Educação Básica, afetando, sem precedentes,
a construção de uma cultura escolar orientada pela compreensão crítica
da realidade e aprendizagem da cidadania é que o Conselho do Fórum
Maranhense em Defesa da Filosofia, na pessoa de sua presidente, a
professora Doutora Zilmara de Jesus Viana de Carvalho, solicita a
audiência pública, tendo em vista destacar a relevância da disciplina de
Filosofia como ferramenta crítica e de pragmatização da ideia da
Educação enquanto Direito Social.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 29 de abril de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE A
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 30/04/2019
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REQUERIMENTO Nº 236 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,

requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada mensagem de congratulações e aplausos ao Centro de Apoio
aos Pequenos Empreendimentos – CEAP-MA, através de seu
presidente Doutor Jesanias do Rêgo Monteiro, pelos profícuos 30
anos do CEAP Brasil.

Ressaltamos que a missão do CEAP é trabalhar pela melhoria
da qualidade de vida dos pequenos empreendedores, através da
massificação do acesso ao crédito orientado, no âmbito nacional como
estratégia de combate a pobreza. O CEAP é parceiro da Water Org,
empresa americana que garante por meio de financiamentos, saneamento
básico a pessoas carentes.

Outro destaque é a predominância de 68% de seus clientes
serem mulheres empreendedoras, que exercem suas atividades na área
de comércio em suas residências.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 24 de Abril de 2019. -
Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.19
EM: 30.04.19

REQUERIMENTO Nº 237 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,

requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao Asilo de
Mendicidade São Luís, através de seu Diretor Senhor José Américo
Rico Serra Castelo Branco, pelos 100 anos de fundação dessa tão
importante instituição, comemorado em 21 de Abril.

Ressaltamos que o Asilo de Mendicidade de São Luís foi
fundado em 21 de Abril de 1919, pela Loja Maçônica Renascença
Maranhense, por quem é mantido até hoje com a contribuição da
comunidade civil, com o intuito de assistir aos idosos carentes de
nossa cidade, expressando assim um dos princípios da Ordem, ou seja,
a Filantropia:

Os idosos são recebidos e atendidos conforme os critérios do
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, que determina obrigações como
atendimento personalizado e em pequenos grupos; participação do
idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e extenso;
observância dos direitos e garantias dos idosos; preservação da
identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 29 de Abril de 2019. -
Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.19
EM: 30.04.19

REQUERIMENTO N° 238 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um VOTO DE PESAR e
apresentação de condolências às famílias dos MIRADOENSES,  pelo
falecimento de seus entes queridos, em acidente na BR 226 Km 75

próximo a Caxias. Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência
aos seus familiares.

JUSTIFICATIVA

Famílias de Mirador perderam seus membros de forma violenta
e inesperada. Venho apresentar minhas condolências e meu pesar. Deus
haverá de dar conforto espiritual neste momento de sofrimento e dor.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de abril de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.19
EM: 30.04.19

REQUERIMENTO Nº 239 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um VOTO DE PESAR e
apresentação de condolências às famílias dos SUCUPIRENSES,  pelo
falecimento de seus entes queridos, em acidente na BR 226 Km 75
próximo a Caxias. Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência
aos seus familiares.

JUSTIFICATIVA

Famílias da cidade de Sucupira do Norte e do povoado Várzea
perderam seus membros de forma violenta e inesperada. Venho
apresentar minhas condolências e meu pesar. Deus haverá de dar
conforto espiritual neste momento de sofrimento e dor.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de abril de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.19
EM: 30.04.19

REQUERIMENTO Nº 240 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família da empresária
Senhora Ivete Brasil, pessoa muito querida e esposa do empresário
Senhor Edmar Gurgel Brasil, pelo seu falecimento ocorrido no dia 27
de abril de 2019, aos 70 anos de idade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de abril de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.19
EM: 30.04.19

REQUERIMENTO Nº 241 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso IV), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida
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a Mesa, seja incluído na Ordem do Dia o projeto de lei n° 178/2017 de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de abril de 2019. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.05.19
EM: 30.04.19

INDICAÇÃO Nº 647 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Clayton Noleto, solicitando:

a) a recuperação asfáltica da MA-209, que possui problemas
em toda a sua extensão, mas agravam-se nas proximidades do município
de Turiaçu, dificultando a acesso à cidade, o que, reflexamente, afeta o
desenvolvimento socioeconômico da região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
abril de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido, à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Algum Deputado deseja fazer uso da tribuna
no Pequeno Expediente? Suspendo a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLABERT CUTRIM – Reaberta a Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLABERT CUTRIM – Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
nós vamos apreciar, assim como na semana passada, que já foi
informado, vários Vetos. Apreciaremos agora vetos totais com
tramitação encerrada nas comissões, todos com pareceres favoráveis à
manutenção pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A
votação será por processo nominal, por meio de painel eletrônico.
Como houve solicitação de destaque, a votação ocorrerá em bloco.
Solicito que liberem o painel, e os deputados que assim desejarem
marquem a presença e confirmem os votos. Eu vou ler aqui o número
de todos os vetos com seus determinados projetos e, logo após, eu vou
liberar o painel para a votação. Veto Total ao Projeto de Lei nº 007/
2008, de autoria do Deputado Stênio Rezende, encaminhado por meio
da Mensagem Governamental nº 025/2008; Veto Total ao Projeto de
Lei nº 120/2009, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
encaminhado por meio da Mensagem Governamental nº 012/2010;
Veto Total ao Projeto de Lei nº 148/2011, de autoria da Deputada
Valéria Macedo, encaminhado por meio da Mensagem nº 103/2011;
Veto Total ao Projeto de Lei nº 159/2011, de autoria da Deputada
Valéria Macedo, encaminhado por meio da Mensagem Governamental
nº 053/2012; Veto Total ao Projeto de Lei nº 305/2011, de autoria do

Deputado Eduardo Braide, encaminhado por meio da Mensagem
Governamental nº 081/2012; Veto Total ao Projeto de Lei nº 054/2012,
de autoria da Deputada Cleide Coutinho, encaminhado por meio da
Mensagem Governamental nº 088/2012; Veto Total ao Projeto de Lei
nº 095/2012, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, encaminhado
por meio da Mensagem Governamental nº 001/2013; Veto Total ao
Projeto de Lei nº 018/2012, de autoria do Deputado Antônio Pereira,
encaminhado por meio da Mensagem Governamental nº 002/2013;
Veto Total ao Projeto de Lei nº144/2012, de autoria da Deputada
Francisca Primo, encaminhado por meio da Mensagem Governamental
nº 005/2013. Veto Total ao Projeto de Lei nº 036/2013, de autoria da
Deputada Valéria Macedo, encaminhado por meio da Mensagem
Governamental 025/2013;  Veto Total ao Projeto de Lei nº 042/2013,
de autoria do Deputado Othelino Neto, encaminhado por meio da
Mensagem Governamental 027/2013; Veto Total ao Projeto de Lei
008/2013, de autoria do Deputado Manoel Ribeiro, encaminhado por
meio da Mensagem Governamental 028/2013; Veto Total ao Projeto
de Lei 144/2013, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, encaminhado
por meio da Mensagem Governamental nº 014/2013; Veto Total ao
Projeto de Lei nº 012/2013, de autoria   do Deputado Roberto Costa,
encaminhado por meio da Mensagem Governamental 053/2013; Veto
Total ao Projeto de Lei nº 058/2011, de autoria da Deputada Francisca
Primo, encaminhada por meio da Mensagem Governamental nº 062/
2013; Veto Total ao Projeto nº 143/ 2012, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior, encaminhado por meio da Mensagem Governamental
064/2013; Veto Total ao Projeto de Lei nº 291/2013, de autoria do
Deputado Rigo Teles, encaminhado por meio da Mensagem
Governamental nº 097/2013;   Veto Total ao Projeto de Lei nº 280/
2013, de autoria da Deputada Francisca Primo, encaminhado por meio
da Mensagem Governamental 051/2014; Veto Total ao Projeto de Lei
nº 003/2014, de autoria de Deputado Manoel Ribeiro, encaminhado
pela Mensagem nº 060/2014; Veto Total ao Projeto nº 325/2013, de
autoria do Deputado César Pires, encaminhado por meio da Mensagem
Governamental n º 062/2014. Veto Total ao Projeto de Lei n°285/2013,
de autoria da Deputada Gardênia Castelo, encaminhada por meio da
Mensagem Governamental n° 084/2014. Estes são os vetos. Informo
aos Senhores Deputados que a apreciação do veto ocorrerá da seguinte
forma: de acordo com o artigo 241 do nosso Regimento, os Deputados
que votarem SIM... Mais uma vez, peço que prestem atenção para não
acontecer o que aconteceu na votação passada. Os Deputados que
votarem SIM ao Projeto de Lei rejeitarão o veto. Os Deputados que
votarem NÃO ao Projeto de Lei mantêm o veto. Repetindo, para
manter o veto governamental, vota NÃO. Para derrubar o veto
governamental, vota SIM.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
encaminhar o voto NÃO, assim que V.Ex.ª abrir o painel para que a
base do governo vote NÃO a fim de manter todos os vetos do
Governador, haja vista que todos os vetos analisados são vetos de
consenso, que precisam ser derrubados e apreciados por esta Casa.
Então, encaminho novamente o voto NÃO e solicito a liberação do
painel.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Deputado, o painel já está liberado, já
começou a votação. Confirme a presença e o voto. Vou encerrar a
votação, peço que se libere o painel. Mantidos os vetos. Comunico ao
Senhor Governador à deliberação do Plenário. Projeto de Lei n° 049/
2018, de autoria do Poder Executivo (lê).

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM - Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Nós gostaríamos
de pedir a retirada da Ordem do Dia desse Projeto, porque nós estamos
fechando apenas uma emenda para melhorar o texto. Finalizando aqui,
gostaria de colocar para a Sessão de quinta-feira, se V.Exa...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem. Só para a gente tentar avançar no projeto, ele
já foi aprovado nas comissões. E nós estamos apresentando uma emenda
modificativa ao projeto. E saber se a emenda com a Mesa obviamente
precisa de análise.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Precisa de análise da Comissão de
Constituição e Justiça.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Então, precisa
de análise. Então é interessante abrir, a gente começar a discussão
dentro da comissão, para que a gente possa já voltar na quinta-feira
com a discussão já concluída.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) - Queria que, por gentileza, V. Ex.ª registrasse, na galeria, a
presença dos Vereadores Nilson Pereira e Guterres, de Alcântara. Os
dois Vereadores, por gentileza. Muito grato.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito registro, Deputado Hélio. Deputado
Rafael, o projeto será retirado da Ordem do Dia e vai para análise da
comissão. Assim que tiver a votação e análise da emenda que V. Ex.ª
apresentou voltaremos à Ordem do Dia. Projeto de Lei n.º 098/2019,
de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para
segundo turno. Projeto de Lei n.º 154/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Deputado Duarte está ausente, fica transferido para a
próxima sessão. Projeto de Lei n.º 036/2017, de autoria do Deputado
Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º
117/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares. Deputado Adelmo
está ausente, fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 070/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista
(lê). O Deputado Neto também ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Resolução Legislativa n.º 013/2019, de autoria dos
Deputados Edivaldo Holanda e Othelino Neto (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai para segundo turno. Requerimento n.º 230/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 231/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 233/2019, de
autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 234/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento
nº 235/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa. Apesar do
Deputado não estar mais em Plenário, se trata de justificativa de falta.
Como é de praxe, nós iremos votar. Como vota a Deputada Daniella
Tema?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deferido. Inclusão para a sessão de quinta-
feira: o Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista; Requerimentos nº 236 e 237, de autoria
da Deputada Dra. Helena Duailibe; Requerimentos nº 238 e 239, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo Arnaldo Melo; Requerimento nº
240, de autoria da Dra. Cleide Coutinho; e Requerimento nº 241, de
autoria do Deputado Adriano.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado professor Marco
Aurélio, alguém deseja usar o tempo do bloco? Declina. Bloco
Parlamentar Democrático PR/PMN, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Declino,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Vinícius Louro declina. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado Rigo Teles declina. PSDB,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Declina. Não teria tempo. Vamos deixar para quinta-feira. Quinta-
feira, Senhor Presidente, a gente usa esse tempo aí.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
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Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados:  Adelmo
Soares, Doutor Leonardo Sá e Edson Araújo. 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):
Fernando Pessoa, Doutora Helena Duailibe, César Pires, Duarte Júnior
e Vinícius Louro. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, o Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senador da República Marcelo Costa e Castro. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
CCJC, este Projeto de Resolução Legislativa foi aprovado e
encaminhado à promulgação. Na sequência, foi apreciado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 028/2019, do Deputado Neto Evangelista,
que altera a redação do Artigo 7º do Regimento Interno desta Casa. A
votação foi encaminhada pelo Deputado Hélio Soares, que o fez
contrariamente à sua aprovação. Contudo, o mesmo foi aprovado, com
pareceres favoráveis da CCJC e da Mesa Diretora, registrando-se o
voto contrário do Deputado Hélio Soares. Em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou a Moção de Aplausos
nº 006/2019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, ao
Time de Imperatriz (Cavalo de Aço) pela conquista do Campeonato
Maranhense de 2019 e suspendeu os trabalhos, para que a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, se manifestasse sobre a mesma.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que a Moção
foi aprovada pela Comissão, sendo em seguida, aprovada pelo Plenário,
que também aprovou o Requerimento nº 224/2019, de autoria da
Deputada Detinha, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 126/2019, de sua autoria. Submetidos a deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 227/2019, de autoria do
Deputado Rigo Teles, ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando que informe a esta Casa, os critérios para
elaboração do edital do Processo Seletivo para a contratação de 2.500
professores, em caráter emergencial para a rede pública de ensino
estadual e 228/2019, de autoria da Deputada Detinha, solicitando que
seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do Senhor João
Pereira Serra, vereador do Município de Maranhãozinho, assassinado
no dia 23 de abril, no Município de Santa Luzia do Paruá. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Vetos Totais aos Projetos de Lei nºs: 054/2012, da
Deputada Cleide Coutinho; 095/2012, do Deputado Carlinhos
Florêncio; 018/2012, do Deputado Antônio Pereira; 144/2012, da
Deputada Francisca Primo; 036/2013, da Deputada Valéria Macêdo;
042/2013, do Deputado Othelino Neto; 008/2013, do Deputado
Manoel Ribeiro; 144/2013, do Deputado Edilázio Júnior; 012/2013,
do Deputado Roberto Costa; 058/2011, da Deputada Francisca Primo;
143/2012, do Deputado Edilazio Júnior; 248/2012, dos Deputados
Fábio Braga e Carlinhos Florêncio; 291/2013, do Deputado Rigo Teles;
002/2014, do Poder Executivo; 280/2013, da Deputada Francisca
Primo; 114/2014, do Poder Executivo; 003/14, do Deputado Manoel
Ribeiro; 004/14, 325/2013, do Deputado César Pires e 285/13, da
Deputada Gardênia Castelo bem como os  Projetos de Lei nºs: 049/
2018 e 098/2019, do Poder Executivo; os Projetos de Resolução
Legislativa nº 070/2018, do Deputado Neto Evangelista e 013/2019,
dos Deputados Edivaldo Holanda e Othelino Neto e os Requerimentos
nºs: 230 e 231/2019, do Deputado Arnaldo Melo; 232/2019, da
Deputada Mical Damasceno; 233/2019, do Deputado Vinícius Louro;
234/2019, do Deputado Adriano e 235/2019, do Deputado Fernando
Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviram-se os Deputados
Doutor Yglésio e Professor Marco Aurélio, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão.  As demais agremiações declinaram
de usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve
oradores inscritos. 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, 30 de abril de 2019.

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL ÀS 11H45.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Declaro aberta a Sessão Solene convocada para entrega
da Medalha João do Vale ao maestro Fernando Elias Mouchereck,
concedida através da Resolução Legislativa nº 924/2019, oriundo do
Projeto de Resolução Legislativa n.º 023/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages. Convidamos para compor a Mesa o Senhor Fernando
Elias Mouchereck, Maestro homenageado desta Sessão Solene, a
Senhora Fernanda Pinheiro, Diretora do Departamento de Assuntos
Culturais da UFMA, neste ato, representando a Reitora Nair Portela.
O Excelentíssimo Senhor Bruno Araújo Duailibe, Juiz de Direito,
representando o Tribunal Regional Eleitoral. A Excelentíssima Senhora
Vereadora Bárbara Soeiro, neste ato, representando a Câmara Municipal
de São Luís. Convido a todos para ouvirmos o cantor Fernando de
Carvalho e a pianista Angélica Vieira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Convido todos para ouvirmos o cantor Fernando de
Carvalho e a pianista Angélica Vieira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Com a palavra o Senhor Deputado Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Bom dia a
todos. Senhor Presidente Exmº Senhor Dr. Yglésio, pessoa que
recentemente eu conheci aqui no Parlamento e tem me admirado muito,
muito obrigado por estar presidindo a nossa Sessão Solene. Senhor
Fernando Elias Mouchereck, maestro e homenageado nesta Sessão
Solene; Senhora Fernanda Pinheiro, Diretora do Departamento de
Assuntos Culturais da UFMA, neste ato representando a Reitora Nair
Portela; Exmo. Senhor Bruno Araújo Duailibe, Juiz de Direito
representando o TRE; Exma. Senhora Vereadora Bárbara Soeiro, neste
ato representando a Câmara Municipal de São Luís. A todas as pessoas
que se fazem presentes, os amigos, convidados, familiares, a todos
vocês que saúdo na pessoa do querido amigo e homenageado Fernando
Mouchereck. O maranhense Fernando Elias Mouchereck, nascido em
22 de abril de 1952, é um dos maiores incentivadores da cultura do
nosso Estado. Engenheiro agrônomo, formado em 1976 pela Federação
das Escolas Superiores do Maranhão, hoje a UEMA. E ele encontro na
música a sua grande paixão. Com a pianista Florinda Mouchereck, sua
tia, iniciou seus estudos sobre música, posteriormente foi para a Escola
de Música do Maranhão completar a sua formação. No entanto,
considera-se um autodidata, pois muito do que aprendeu foi por conta
da sua aguçada curiosidade em estar em constante processo de
aperfeiçoamento. Em 1966, começou a cantar no Coral do Liceu e ali
encontrou o seu principal objetivo dentro do vasto ambiente musical.
Em 1973, participou do Coral da UFMA, da Universidade Federal do
Maranhão e em 1977 fundou, com o Padre Marcos Passerini, o Coral
de São João. Neste ano, no dia 10 de abril, o Coral completou 42 anos
de fundação e durante todo esse processo foi Fernando Mouchereck
que esteve à frente levando o nome da música e o nome do Maranhão
além de fronteiras, dentre tantas apresentações em nível nacional.
Também destacamos as apresentações internacionais realizadas pelo
coral em diversos países da Europa, oportunidade em que tivemos a
nossa rica produção cultural maranhense externada aos quatro cantos
do mundo por meio da turnê Se tu tiveres vontade, a expressão que faz
convite ao público para cantar com o coral. Aproveitamos a ocasião
para parabenizar também o Governo do Estado do Maranhão pelo
apoio disponibilizado ao coral, na época dessa turnê, por meio da
Secretaria de Estado e Cultura, o que mostra a disposição do governo
de valorizar a nossa rica cultura e os nossos talentos artísticos. É
inquestionável que o profissional Fernando Elias Mouchereck,
engenheiro, músico e regente, seja um nome de destaque e respeito no
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ambiente cultural maranhense, porém é no ser humano Fernando
Mouchereck, com a sua alegria e disposição, que encontramos a fonte
de onde brota a raiz de tanto talento que tanto tem encantado os
nossos corações há várias décadas. Então eu fico muito feliz e alegre,
contente em poder estar neste ato entregando, sendo o autor deste
projeto que faz essa entrega da Medalha João do Vale a você, pessoa
que recentemente conheci, mas nós que já acompanhamos, nós que já
tivemos a oportunidade de prestigiar, de assistir ao Coral São João,
sabemos o quanto ele é um trabalho artístico maravilhoso e que tem
levado o nome do Maranhão pelo Brasil afora, pelos quatros cantos do
mundo. E você, Fernando Mouchereck, é a pessoa que está à frente, há
40 anos, liderando esse trabalho artístico aqui no nosso estado. Então,
meus parabéns, eu fico muito feliz em poder estar lhe homenageando
nesta sessão solene. O meu muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Ouviremos agora o Coral São João, acompanhado
por Angélica Vieira ao piano, interpretando as músicas Pai Nosso, de
Malotte, e Bênção Araônica. Convido o Deputado Wendell Lages para
fazer a entrega da Medalha João do Vale ao Maestro Fernando
Mouchereck. Convido o homenageado Fernando Mouchereck.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
YGLÉSIO - Convido o Deputado Wendell Lages, para fazer a entrega
da Medalha João do Vale, ao maestro Fernando Mouchereck. Convido
o homenageado o maestro Fernando Mouchereck, para fazer o uso da
palavra.

O SENHOR MAESTRO FERNANDO MOUCHERECK -
Estou até com pinta de deputado, estou no pleno, eu gosto de deputado
ali, cantar é comigo. Bom dia, ou quase boa tarde. Exmo. Senhor
Deputado Wendell Lages, autor do requerimento. Exmo. Senhor
Deputado Dr. Yglésio, Presidente desta Sessão Solene. Senhora
Fernanda Pinheiro, minha amiga e vizinha de longas datas, Diretora do
Departamento de Assuntos Culturais da UFMA, neste ato,
representando a Reitora Nair Portela. Excelentíssimo Senhor Bruno
Araújo Duailibe, juiz de direito, representando o TER - Tribunal
Regional Eleitoral. Excelentíssima Senhora Vereadora Bárbara Soeiro,
neste ato, representando a Câmara Municipal de São Luís. Amigos
queridos, coralistas, Azulay, tanta gente amiga aqui pertinho da gente.
Dra. Helena, que está ali prestigiando, ia viajar e disse: “Eu vou ficar
aqui para lhe prestigiar”. Fernando de Carvalho, Angélica Marques e
tantos outros. Não se assustem eu não preparei discurso. Eu não sou
muito de falar, mas queria contar rápido para vocês um pouco da
minha história. Meu pai, João Elias Mouchereck, minha mãe, Alice
Reis Mouchereck. Meu pai descente de libaneses. A família dele era
toda lá do lado do Líbano, de Drushuyeh, ainda tenho parentes lá,
minha tia pianista. Naquele tempo, os mais antigos sabem disso: piano
em casa, balé para as meninas; bola, sopapo para os meninos. Mas eu
gostava do piano. Minha irmã que ganhou o piano não gostava de
piano. O piano era fechado. E eu que acabei estudando piano. Como se
passa canto coral na minha vida. Eu era criança, que agora é tudo no
tablet, tudo aqui meia hora. Meu tempo era de correr na rua, tocar
campainha do vizinho e bater na porta e sair correndo, gritar, assim
que a gente fazia. E tinha uma brincadeira de preto fugido. A gente
chamava, saia correndo na rua. Eu desço a Rua do Sol correndo e
escuto, onde é o Museu Histórico, um som bonito. Aí eu, menino de 6,
7 anos, eu trepei na janela, que eu olho, tem um moço. Era o Coral do
Maranhão, professora Olga Mohana, Henrique Augusto, tantos que
fizeram parte do Coral do Maranhão. Era regido pelo maestro Bruno
Wysuj. Ele ainda é vivo. Já está com quase 90 e mora na Europa. Eu
não desci mais para brincar. Eu me apaixonei ouvindo aquilo, aquele
bando gente cantando. E eu disse: “Que coisa bonita”. Depois, muito
tempo depois, um ano depois, o Maestro Bruno deixou o coral e
assume outro maestro, Gregório. E eu estava correndo na rua, lá no
Desterro. Olho de novo esse coral. Eu passei no meio das pernas do
pessoal e me sentei. Eles estavam fazendo um concerto em frente à
Igreja do Desterro. Ficou na minha mente. Fiz meu primário na Escola

Modelo Benedito Leite. Estudei meu ginásio no Ateneu Teixeira
Mendes, professor Solano, e fui para o Liceu Maranhense. O pessoal
ia para Marista, Santa Teresa. Eu estava era lá no Liceu. Chego lá no
Liceu, primeiro dia lá do Liceu, aula de canto orfeônico, Professora
Marion. Nós tínhamos aula de canto orfeônico. Quem dera que voltasse
isso nas nossas escolas, deputados, que em todas as escolas tivesse
música. Quando faz música, faz esporte, faz teatro, faz cinema, não
tem pichação, não tem drogas, não tem maldade. A gente dá educação
para as crianças é com cultura, com esporte, com tudo isso, isso é
importante. Então, professora de canto Coral, lá fui eu. Ora, a
professora Marion, alguém aqui lembra da professora Marion? Aí eu
aprendi canto orfeônico com ela, não demora muito a professora é
Deni Guará, minha amiga vai fazer o Coral do Liceu, porque nós
tínhamos o Festival de Corais, todas as escolas tinham seus Corais: o
Coral do Liceu, Coral do São Luís, Coral do Ateneu, Coral do Marista,
do Santa Teresa, da Rosa Castro. Aí tinha esse Festival de Corais em
todas as escolas, competitivo, e o Coral do Liceu foi e eu entrei para
cantar. Daí, meu irmão, viciei, sou um viciado, drogado em Coral há
quase 50 anos, 42 eu tenho de São João, para traz eu cantei no Coral do
Seminário Santo Antônio, Coral Prelúdio, cantei no Coral do Liceu, fui
para o Coral da Universidade em 1973, o Reitor era o professor Josué
Montello, o coral estreou. E na época áurea da Ditadura, o general da
época, o Presidente, não lembro qual foi que era da época, Garrastazu
veio para inauguração. Inclusive tenho essas cenas, um dia vou escrever
um livro de memórias, duas colegas do Coral não puderam participar
porque elas eram subversivas do SMI e na época elas foram retiradas
para não cantar. E cantamos pra o Presidente na época, Josué Montello,
e eu viciei em Coral. Em 1977, o Pe. Marcos disse: “Mouchreck, vai
ter o 1º Festival Maranhense de Coros aqui na Universidade”. Fernanda,
já é o 38º, não é? Já está no 38º, olha o tempo. Meu Deus, eu não posso
dizer, porque vão dizer: ‘esse homem é velho’. Bom, e sou mesmo,
com muita honra. O que aconteceu? Padre Marcos Passerini lá da
Igreja de São João, disse: “Mouchereck, pega esse grupo de jovens”...
e aqui nós temos um, eu vou pedir, cadê minha querida Lúcia? Ela
estava aqui agorinha. Acho que foi lá fora, ela estava sentada, ela
participou desse primeiro grupo e nós fizemos o festival. Eu disse:
‘Padre Marcos, eu não sou regente, eu gosto de cantar’. – Não, tu tens
experiência, vai tu e Chico Pinheiro que era da Escola Técnica, vão
passando música aí e vai para o festival, vai vir um padre da Itália. Aí
eu passei, passei, chegou o festival e o padre não veio, eu estreio no
teatro sem nunca ter regido, na fase estadual ganho o primeiro lugar, eu
sabia somente sete músicas. O segundo lugar foi um coral, o grupo das
Irmãs Oliveiras. Eu tive o direito de participar da fase nacional, o Coral
São João tirou o segundo lugar. Então de lá para cá eu nunca mais parei,
esse padre nunca chegou, eu não sei nem por onde ele anda. Se ele for
mais velho ele está lá no céu e ele nunca chegou e se ele chegasse agora
eu não dou mais, porque depois de 42 anos não dá mais para estar aqui.
Então, eu queria agradecer por essa honra. Eu disse em várias entrevistas
que é tão bom ser homenageado em vida, portanto, carrego essa medalha
com muito orgulho desse grande compositor maranhense, o João do
Vale, que foi também em alguns momentos muito injustiçado. Eu
acompanhei toda a trajetória dele. Quando ele faleceu, foi velado na
Academia, o corpo foi para Pedreiras, e é um grande compositor. Eu
tive a honra de ver o Coral São João fazer um show com ele no Teatro
Arthur Azevedo. Então, essa medalha eu vou carregar com muita honra.
Eu queria agradecer mais uma vez, a gente pouco se conhecia, agora
parece que o senhor faz parte de nossa família. O senhor está cheio de
cantor agarrado aí. Eu chamo Doutora Helena, porque eu não sei chamar
deputada. Doutora Helena está sempre lá na nossa igreja. A gente
chega lá e ela está lá consultando. Até hoje ela faz com maior carinho.
E eu me dou com Afonso Manoel, aliás, eu me dou com todo mundo.
Quem entrar no meu Face, que eu sou postador, eu não xingo ninguém,
eu não agrido ninguém. Eu respeito, por isso, sou respeitado. Eu me
dou com todo mundo, de todos os partidos. E eu acho que em cultura
a gente não mistura: ah, tu cantou para fulano, eu canto para todo
mundo e, se me pagar, aí que eu vou rindo, pode ser de qualquer
partido. Então, parabéns a esta Casa, parabéns a vocês que prestigiaram.
Eu sei que somos formiguinhas. Amanhã estará tudo nas redes sociais.
Quando eu sentar logo mais, a Gracinha sabe, minha irmã, “tuc, tuc,
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tuc”, que eu posto, e vou mandando para todo mundo. Tudo que é meu
amigo de fora eu mandei zap, convidei: “Ó, doido, eu estou aqui na
Suíça”. Mas que bom. E é muito bom ser homenageado em vida, isso é
importante. Eu disse que, depois que a gente morre, dão o nome da
porta para a gente, da sala, mas não, é bom em vida. Um beijo no
coração de todos, desculpe o improviso, eu não sei falar de escrever, é
de coração.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DOUTOR YGLÉSIO – Convido a senhora Camila Freire, integrante
do Coral São João, para falar em nome do grupo de coralistas.

A SENHORA CAMILA FREIRE – Senhoras e senhores, é
com muita alegria que estamos aqui, pois tamanha honra e tão distinto
reconhecimento transforma o dia de hoje em um daqueles eventos que
acontecem sem esperarmos, mas que nos enchem de um dos mais
nobres sentimentos: a gratidão. Seu moço, quer saber? Eu vou cantar
num baião a minha estória para o senhor, seu moço, preste atenção!
Assim escreveu João do Vale, que tão merecidamente recebe o nome
dessa comenda. Assim tudo começou, com o desejo de formar um coral
com um grupo de jovens da Igreja de São João para poder participar de
um concurso de corais local. O Padre Marcos Passerini precisou de
ajuda, pediu para Fernando, então com 19 anos, filho de imigrantes
libaneses, filho do senhor João Elias Mouchereck e da melhor quituteira
da cidade, Dona Alice Reis Mouchereck, que ensaiasse um coro de
jovens enquanto o regente titular, um padre italiano chegaria para
assumir o grupo. As semanas se passaram e a proximidade e ao início
do festival fez com que os ensaios se intensificassem. O dia do evento
chegou e o grupo nascido do fundo da igreja de São João tirou o primeiro
lugar na fase estadual no concurso e ganhou com essa vitória o direito
de representar o Maranhão na etapa nacional, por somente três meses
de ensaio e nada mais do que sete músicas em seu repertório, o grupo
concorreu com dezenas de coros mais experientes e trouxe para o
Maranhão o troféu de segundo lugar do renomado concurso. E o padre
italiano que seria regente titular e chegaria na semana que vem para
assumir o coral nunca apareceu. Dito isso, antes de continuar, gostaria
de solicitar a correção de uma informação, dia 10 de abril de 1977 não
foi o nascimento do Coral São João, em 10 de abril de 1977, sem
pretensão e sem intenção, mas com seriedade e responsabilidade
nasceram o Coral São João e o seu visionário maestro Fernando Elias
Mouchereck. Coral São João e Mouchereck, feliz 42 anos antes de
tudo. O engenheiro agrônomo de formação e devotado professor
universitário, o músico autodidata Fernando Mouchereck continua
contribuindo com sua arte para a excelência do canto coral do Maranhão.
Primando sempre pelo o desenvolvimento de um trabalho de
enriquecimento cultural e divulgação dos valores do nosso povo e da
nossa gente, nosso regente começou a alçar voos mais altos. E com ele
nós começamos a voar também. E grandes voos exigem sempre preparo.
Tu, Mouchereck, nos fizeste cantar em francês, inglês, alemão,
espanhol, italiano, latim, índio, tupi-guarani e até grego. Mas foi
cantando bumba meu boi, o tambor de crioula, o cacuriá, Josi Rodrigues,
Antônio Rayol e João do Vale, que os vários países que visitamos,
olharam para o mundo e para o mapa, querendo saber de onde vínhamos.
Hoje, o Maranhão saiu do mapa, e virou destino para muitos que nos
viram cantar mundo afora. Com mais de três mil apresentações no
Brasil e no exterior, onze shows, duas óperas e com mais de duzentas
músicas ativas, atualmente, no repertório, o trabalho aguerrido de
Fernando Mouchereck, criou pontes musicais que ultrapassam as
fronteiras do país e do tempo. E a prova da confiança do seu trabalho
pode ser vista facilmente na composição do Coral São João. Temos um
grupo multigeracional, de cantores e músicos onde uns têm de um a
dez anos, temos também de dez a vinte anos, temos de vinte a trinta
anos, temos gente com mais de trinta anos e temos também as pessoas
da formação original do coral, em especial, seu Raimundo Crescêncio e
Arlindo Carvalho, que é o músico que sempre nos acompanhou. Não
se ganham guerras sem batalhas, não se conquista um espaço sem
perseverança, não se mantém nomes e nem se solidificam renomes sem
que o suor escorra pelo rosto, de quem quer ver o mundo melhor e mais
harmônico. O mérito vem com o nosso afinco, e as conquistas nascem

dos sonhos, e sonhando nós ganhamos todas as batalhas, conquistamos
todos os espaços e o principal, entramos no compasso certo de quem
quer vencer. “Não se admire se um dia o beija-flor invadir a porta da
sua casa, lhe der um beijo e partir”, cantou um poeta. “Meu samba é a
voz do povo, e se alguém gostou eu posso cantar de novo!”, cantou
João do Vale, o nosso poeta. Fernando Elias Mouchereck, Mouchereck,
Fernando, ou simplesmente “titio”, de muitos sobrinhos e sobrinhas,
não se admire se um dia, nós que somos do teu Coral, de ontem e de
hoje, decidimos passar mais 42 anos cantando e defendendo a cultura
Maranhense ao teu lado. E quem gostou e para quem gostou, sempre
vamos cantar de novo. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DOUTOR YGLÉSIO - Convido a Senhora Renata Mouchereck, que
falará em nome da família.

A SENHORA RENATA MOUCHERECK – Prezadas
senhoras, estimados senhores, digníssimas autoridades, que são muitas,
por favor, sintam-se todos saudados sem distinção de ordem e
prioridade, bom dia. Eu queria chamar a atenção para várias dimensões
dessa homenagem e, de forma muito breve, peço permissão para ler.
Em nome da família Mouchereck, venho reportar-me nessa manhã a
todos e, em especial, ao meu tio Fernando Mouchereck, que se encontra
nesta Casa sendo o homenageado da vez. Nada mais gratificante, na
vida de um homem, do que o reconhecimento e, como ele mesmo falou,
em vida. Não pela vaidade de ser reconhecido, mas pela afirmação
coletiva de que nossos atos tiveram aprovação majoritária em meio a
esta dimensão, que é a adversidade humana. Atitude de reconhecer e
homenagear, portanto, é uma atitude de desprendimento e profunda
demonstração de consideração e afeto. Já externo os nossos
agradecimentos ao Excelentíssimo Deputado Wendell Lages pela
brilhante ideia de homenagear o nosso tão querido e estimado Fernando
Mouchereck, o meu tio. Tenho certeza que essa atitude aumenta ainda
mais a cumplicidade nossa enquanto família com esta Casa e com os
parlamentares que assim o desejaram e, em especial, com o Deputado
já citado, Wendell Lages, pela iniciativa da entrega da Medalha João do
Vale ao meu tio Fernando Mouchereck. Como já fora dito, mas é
importante repetir, Fernando Elias Mouchereck, maranhense de São
Luís, filho de João Elias Mouchereck, libanês, meu avô, e da minha avó
Alice Reis Mouchereck, nascido em Codó, famosa pelos seus
maravilhosos bolos, doces e salgadinhos aqui no Maranhão, possui
quatro irmãos. Engenheiro agrônomo, professor do Departamento de
Economia Rural da UEMA, há quarenta anos, e maestro, estudou,
quando jovem, piano com a sua tia Florinda Mouchereck e estudou na
Escola de Música. Já participou de inúmeros cursos e oficinas de
regência e, como já fora citado, trabalhou em diversos corais, como do
Liceu, Seminário Santo Antônio, UFMA, Correio, Tribunal de Justiça.
Há quarenta e dois anos, está à frente do Coral São João, onde realiza
um trabalho apreciado no Brasil e no exterior. Tio Fernando, a medalha
conferida ao senhor, hoje, exige uma postura compatível com o
compromisso que o senhor já desempenha com grande maestria e temos
plena convicção, enquanto família, que estarás atento, ainda mais, à
história e à cultura de nossa gente, na ferrenha defesa de sua preservação
e reprodução. Assim quero, como católica praticante, agradecer
primeiramente a Deus, pela vida do meu tio e em nome de todos e da
nossa família essa honrosa medalha concedida ao meu tio Fernando.
Em sua brilhante trajetória musical, ele deixa marcas profundas nesse
cenário musical maranhense. Na cultura de uma gestão como maestro
ele valoriza a música, principalmente na memória do nosso povo e
essas marcas devem ser sempre valorizadas pelo que contém de lição
para o presente e de encaminhamentos para a construção de uma
educação musical desde a primeira infância nas escolas, visando um
futuro melhor para o nosso país e para o nosso povo. Por fim, não
gostaria de apenas dizer obrigada, é muito simples, a gratidão que
sentimos enquanto família não poderia ser traduzida, Deputado Wendell
Lages, em apenas uma palavra. Então, como diz que tudo de bom se
herda, eu gostaria de cantar um trechinho de uma música em homenagem
ao meu tio Fernando e a todos que se fazem presentes.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

DR. YGLÉSIO – Com a palavra, o homenageado nesta Sessão Solene,
acompanhado pela pianista Angélica Vieira e Arlindo Carvalho na
percussão.

O SENHOR HOMENAGEADO FERNANDO
MOUCHERECK – Muito obrigado a quem veio, minha amiga Kérlia,
Valdirene, irmão Pedro, eu não tinha te olhado, tu estás caladinho aí,
bonito, nós estamos parecendo deputados, deputado do canto. Então
obrigado mais uma vez. Renata, minha irmã Graça, Fátima, Marly
Braga, Darcileia Frazão, Zezé Branco, Raquel Berto, mãe da nossa
querida Patrícia Berto, a filha dela tem a voz lindíssima, cantou comigo,
viajou numa dessas excursões, hoje ela mora na Suíça, é casada lá e
continua cantando. Nós vamos nos encontrar no Festival Internacional
de Canto em Londrina, o coral no nome da Suíça abre a primeira noite
e o Coral São João faz a segunda noite em Londrina, no Paraná. Nós
vamos chegar lá se Deus quiser. Fernando de Carvalho, pode sentar.
Fernando encerra como ele abriu.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputado Vinícius, peço a V.Exa. apenas a brevidade
em decorrência do avançar da hora.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza,
Senhor Presidente. Eu quero só aqui parabenizar o Fernando
Mouchereck, por esta belíssima honraria. Quero aqui também
parabenizar o Deputado Wendell Lages, por esta inciativa de hoje
estarmos aqui valorizando a nossa cultura. E é uma entidade do nosso
Maranhão, grande Maranhão. E nada mais justo aqui também
parabenizar o cantor aqui intérprete, Fernando de Carvalho, da
iniciativa, de além do homenageado receber a Medalha João do Vale,
que é o nosso maranhense do século, da cidade de Pedreiras, por isso,
sim, eu tive a obrigação de vir aqui parabenizá-lo, que eu sou da cidade
de Pedreiras, também o Fernando Carvalho, pela iniciativa de cantar
essa grande canção, cantar essa grande canção que é “De Teresina a São
Luís”.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Registro aqui a presença do Deputado Felipe dos
Pneus, Deputado Ciro Neto, Deputado Ariston, Deputada Dra. Helena
Duialibe e do nosso Deputado Vinícius Louro, além de cantor, o maior
aboiador da região do Médio Mearim, neste Estado. E parabenizar,
obviamente, a iniciativa do Deputado Wendell, feliz por presidir esta
Sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 607/2019, de 17 de abril de 2019, nomeando ANIZIA
FAUSTA FURTADO DURANS, 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 608/2019, de 17 de abril de 2019, nomeando FABIAN 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
abril do ano em curso.

Nº 609/2019, de 17 de abril de 2019, nomeando VANESSA
BORGES GOMES DURANS, 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 622/2019, de 30 de abril de 2019, Tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 520/2019, que nomeou ISAURA
CARDOSO ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de

Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no
Diário da ALEMA nº 049 de 03 de abril do ano em curso.

Nº 623/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando RODRIGO
DA SILVA E SILVA, 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 624/2019, de 30 de abril de 2019, Tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 599/2019, que nomeou RODRIGO
MOREIRA DINIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no
Diário da ALEMA nº 055 de 12 de abril do ano em curso.

Nº 625/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando EVANDECY
BARBOSA BRUCE, 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 626/2019, de 30 de abril de 2019, exonerando JOÃO
EIRILANDIO ANTUNES NECO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 627/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando JULIANA
EWERTON LIMA LAGO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 628/2019, de 30 de abril de 2019, exonerando MAGNO
OLIVEIRA BARBALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 629/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando JULIA
PERPETUA DE BRITO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 630/2019, de 30 de abril de 2019, exonerando ANAYA
RIBEIRO RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 631/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando MARIA
EDUARDA DA SILVA DOS ANJOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 632/2019, de 30 de abril de 2019 e tendo em vista a solicitação
da Deputada THAIZA HORTEGAL (3º Vice-Presidente), exonerando
NIVALDO DA SILVA CANTANHEDE JÚNIOR, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 633/2019, de 30 de abril de 2019 e tendo em vista a solicitação
da Deputada THAIZA HORTEGAL(3ºVice-Presidente),nomeando
CAROLINE CANTANHEDE FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 634/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando KLEBER
OLIVEIRA 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 635/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando MARIA
ANTONIA ARAUJO SILVA, 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 636/2019, de 30 de abril de 2019, exonerando NICELLY
CRISTINNE SANTOS DE CARVALHO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e DIEGO VINICIUS
GOMES DANTAS MARANHÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 637/2019, de 30 de abril de 2019, nomeando FERNANDA
BARROS DA FONSECA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e NICELLY
CRISTINNE SANTOS DE CARVALHO, para o Cargo em Comissão,
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Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
WENDEL LAGES
RAFAEL LEITOA
ADRIANO (Suplente)
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 100/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

109/2019 -  que INSTITUI o Programa de Prevenção e Tratamento do
Câncer de Pênis (tumor peniano) e do HPV masculino, e dá outras
providências .

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do  Relator.
PARECER Nº 113/2019  – Emitido a PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/2019 - que CONCEDE o Título
de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão, o Senhor Prefeito ERLÂNIO LUNA XAVIER.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 123/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

115/2019 -  que INSTITUI o Programa de Prevenção à Epilepsia e
Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA; Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do  Relator.
PARECER Nº 126/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

095/2019 -  que DISPÕE sobre obrigatoriedade de instalação de botão
de emergência em ônibus coletivos e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA; Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do  Relator.
PARECER Nº 140/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

121/2019 - DISPÕE sobre a destinação de porcentagem específica das
unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação popular
a famílias monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 142/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

135/2019 -  DECLARA de Utilidade Pública a Companhia Folclórica
e Cultural Raízes da Ilha, no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA

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

PARECER Nº 143/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
140/2019 -  que INSTITUI o Dia Estadual do Grêmio Estudantil
Livre, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA; Deputado ZÉ INÁCIO LULA
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 144/2019  – Emitido a PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2019 - CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense à Senhora MARIA JULIANA RODOVALHO
DORIQUI .

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 145/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

141/2019 - que CLASSIFICA Alcântara – MA, como Município de
interesse Turístico .

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado ANTONIO PEREIRA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 146/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

132/2019 - que CLASSIFICA Colinas – MA, como Município de
Interesse Turístico.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 147/2019 – Emitido à  MOÇÃO Nº 005/2019 –

PESAR, aos familiares de ALGENIR SANTOS FERREIRA, ex-
secretário municipal de Cultura e Turismo de Pinheiro, nos seguintes
termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão manifesta
seu pesar aos familiares, pinheirenses e população da baixada
maranhense, diante da morte do professor ALGENIR SANTOS
FERREIRA

AUTORIA: Deputada THAÍZA HORTEGAL
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO .LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 150/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

162/2019 - ESTABELECE Diretrizes para implantação do Programa
Linhas de Produção no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado  ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 151/2019 – (MENS. GOV. N° 018) - Emitido

ao  PROJETO DE LEI Nº 163/2019 -  DISPÕE sobre a concessão de
pensão especial a MANOEL CONCEIÇÃO SANTOS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos

termos do voto do   Relator.
PARECER Nº 153/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 003/2019 - ALTERA dispositivos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 155/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

143/2019 - INSTITUI, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana
Estadual de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos.
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AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 156/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

130/2019 - INSTITUI a Semana Estadual de Incentivo a Doação de
Órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 157/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

222/2018 - DISPÕE sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira
de vacinação no ato da matrícula escolar.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 163/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

040/2019 - DISPÕE sobre a exigência de valor mínimo, para pagamento
com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 179/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2019 - PROPÕE nova redação
ao art. 7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, dispositivo este alterado pelas Resoluções Legislativas
nº 458/2004, nº 550/2008, nº 599/2010, nº 662/2012, nº 771/2016 e
910/2018.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 180//2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

168/2019 - INSERE o Festejo de Santo Antônio, no Município de
Balsas, no Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉIA REZENDE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER Nº 183/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

019/2019 - ALTERA  a redação do § 2º, do art. 10, da Lei nº 8.032, de
10 de dezembro de 2003, acrescentado pela Lei nº 8.710, de 16 de
novembro de 2007 e ALTERADO pela Lei nº 10.712, de 8 de novembro
de 2017.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  30 de abril de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 25 DIAS, DO MÊS DE ABRIL,
DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR JORGE” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA,

PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
DR. YGLÉSIO (Suplente)
RAFAEL LEITOA
ADRIANO (Suplente)
ZÉ INÁCIO LULA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 074/2019 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade da inclusão do tema combate à “Violência contra a
Mulher” com tema transversal e especial, no currículo do ensino médio,
junto à rede de escolas pública e privadas  do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
PROJETO DE LEI Nº  173/2019 – ALTERA a Lei 10.951 que

INSTITUI o Programa de realização de palestras e/ou atividades
extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e Educação
Financeira no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 184/2019 –  ESTABELECE a

obrigatoriedade de disponibilização de  banheiros químicos adaptados
ás pessoas que utilizem cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida,
nos eventos organizados em espaços públicos no âmbito do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado FERNANDO  PESSOA
PROJETO DE LEI Nº  185/2019 – DISPÕE sobre isenção de

tarifa de energia elétrica, de água e esgotos dos consumidores atingidos
por inundações e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado THAÍZA HORTEGAL
RELATORIA: Deputado FERNANDO  PESSOA
PROJETO DE LEI Nº  193/2019 – INSTITUI no Calendário

Oficial de Eventos do Maranhão a Semana Estadual dos Museus
AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
PROJETO DE LEI Nº  194/2019 – DISPÕE sobre a “Semana

de Prevenção à Gravidez não Planejada na Adolescência”,  nas escolas
estaduais, municipais e do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

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

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 139/2019

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

juridicidade do Projeto de Lei nº 129/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de
crédito que especifica, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica o Poder Executivo
autorizado a contratar operação de crédito, nos termos do artigo 101,
§2º, III c/c o § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de
dezembro de 2017, até o limite de R$ 623.549.278,00 (seiscentos e
vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e
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setenta e oito reais), destinados exclusivamente ao pagamento de
precatórios, nas modalidades estabelecidas em Lei.

Ademais, para a garantia do principal e dos encargos da operação
de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou a vincular em
garantia as cotas de repartição constitucional, previstas nos artigos
157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no
artigo 155, nos termos do § 4º do artigo 167, todos da Constituição
Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a
substituí-los, bem como outras garantias admitidas em direito.

Convém relatar que ao presente Projeto de Lei foram
apresentadas 04 (quatro) Emendas, de autoria dos Senhores Deputados
Adriano e Wellington do Curso, respectivamente.

A matéria constitucional relevante está coberta pelo Artigo
105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional No. 94, de
15 de dezembro de 2016, e pelos artigos 101, 102, 103 e 105 do mesmo
ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de
dezembro de 2017.

Por ser matéria de iniciativa do Executivo Estadual e tendo
sido devidamente inserido à tramitação nesta Casa, coube-me a relatoria
nesta CCJ, por decisão da mesa, de 28 de março de 2019.

O Projeto de Lei em tela já conta com propostas de emendas
modificativas, quais sejam: 001/2019 do Deputado Adriano, 002/2019
e 003/2019 do Deputado Wellington do Curso.

É o relatório.

2 CONSTITUCIONALIDADE FORMAL
Cuidar-se-á primeiramente do exame de competências e reservas

de proposições do sistema Constitucional Brasileiro relevante à matéria.
Nesse sentido, a Constituição Federal dita:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
 I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades.

De modo que cabe concorrentemente ao Estado do Maranhão
competência concorrente de legislar sobre Direito Financeiro, em todos
os aspectos que lhe forem peculiares.

Em segundo passo, cabe examinar as reservas de competências
entre os poderes, bem como as discricionariedades administrativas do
Poder Executivo no tocante aos orçamentos, dinheiros e dívidas
públicas. As operações de Crédito da União devem ser autorizadas
pelo Congresso Nacional (CF88, art. 48, II). Disposição simétrica se
encontra no art. 30, II de nossa Constituição Estadual. Sendo assim,
não há vício formal de proposição tampouco de competência legislativa
no Projeto de Lei 129/2019.

No que se refere às emendas já apresentadas ao projeto, a de nº
001/2019 acrescenta que, em caso de não obtenção da linha de crédito
especial prevista no Projeto de Lei 129/2019, o Poder Executivo ficará
autorizado a contratar operação de crédito com qualquer instituição
financeira autorizada a operar no Brasil; por outro lado e dispondo de
forma contrária, a emenda nº 002/2019 pretende estabelecer que o
Poder Público possa contratar operação de crédito exclusivamente
com instituição financeira oficial federal; em outro giro, a emenda nº
003/2019 dispõe que os valores dos recursos financeiros decorrentes
da contratação deverão ser disponibilizados no Portal da Transparência
e; por fim, a emenda nº 004/2019 determina que os recursos financeiros
decorrentes da operação de crédito pretendida pelo Poder Executivo

deverão ser depositados em conta específica de titularidade do Tribunal
de Justiça do Maranhão.

A possibilidade de emendar projetos de lei de iniciativa exclusiva
do Chefe do Poder Executivo está prevista na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:

Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe
do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-
lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. Não
havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode
emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se
estendendo ele a emendas que não guardem estreita
pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao
Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a
matéria que também é da iniciativa privativa daquela
autoridade.
[ADI 546, rel. min. Moreira Alves, j. 11-3-1999, P, DJ de
14-4-2000.]

Não versando nenhuma das emendas apresentadas sobre
aumento de despesas, portanto, nenhuma inconstitucionalidade formal
recai sobre elas.

3 CONSIDERAÇÕES POLÍTICAS
3.1 Da origem e natureza da dívida
Vencidas as questões de constitucionalidade formal, ainda que

nesta Comissão sejam as essenciais, não nos furtamos de já levantar
questões de relevante e urgente mérito, dada a importância das questões
aqui envolvidas para nosso Estado, com veremos.

Em primeiro lugar cumpre investigar a origem do acúmulo de
dívidas em precatórios judiciais que hoje sufocam as finanças de nosso
Estado. Como Representantes do Povo muito nos preocupa esta
questão, pois temos, a responsabilidade de cuidar da boa e justa
aplicação dos dinheiros públicos, bem como zelar pela saúde financeira
de nosso Tesouro Público Estadual. Nesta direção encontramos em
dados da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, que até o ano
de 2009/2010 não havia acúmulo de débitos de precatórios no Estado
do Maranhão, pois o Tesouro Estadual cumpria tempestivamente com
seus compromissos. Com efeito, o acúmulo de dívidas em precatórios
originou-se no período entre 2011 e 2014. A título demonstrativo,
expomos dados de volume de passivos em cotejo com montantes pagos
entre os anos de 2012 e 2014:

Comparativamente, não podemos deixar de observar que os
esforços de quitação de dívidas de precatórios entre os Governos
Roseana Sarney e Flávio Dino são diferentemente marcantes. Senão
examinemos a evolução dos pagamentos de precatórios por ano, a
partir de 2012:

2012: R$ 1.4 milhões
2013: R$ 35.7 milhões
2014: R$ 1.3 milhões
2015: R$ 40.7 milhões
2016: R$ 123.3 milhões
2017: R$ 233 milhões
2018: R$ 114.7 milhões
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Para clareza, no Governo Roseana Sarney (anos de 2012 a

2014 em nossa análise) pagaram-se apenas R$ 38.4 milhões, o que
equivale a R$ 12.8 milhões por ano. Em comparação, na Administração
Flávio Dino, o governo do Maranhão cumpriu seus compromissos no
montante de R$ 511.8 de 2014 a 2018, ou R$ 127,95 milhões anuais.

Muitos dos precatórios desses volumes são de origem ou
natureza alimentar. De Acordo com o Conselho Nacional de Justiça,
precatórios podem ser de duas naturezas:

[...] alimentar (decisões sobre salários, pensões,
aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez,
benefícios previdenciários, créditos trabalhistas, entre outros)
[...] comum (decisões sobre desapropriações, tributos,
indenizações por dano moral, entre outros)1

Precatórios alimentares são, nesta luz causados por atos ou
omissões de governo contra pessoas que dele dependem para sua renda
e sustento.O judiciário, na repartição de funções de nossa ordem
constitucional, atua para corrigir tais distorções, na medida das
possibilidades e juridicidades. Esta é a origem da maior importância
moral e social dos precatórios alimentares.

Assim sendo, um governo que não paga ou tarda em cumprir
com suas obrigações de precatórios alimentares causa grande dano ao
povo, por não compensar àqueles que dele dependem para seu sustento
as injustiças que sofreram por suas próprias condutas.

O Governo Flávio Dino tem atuado fortemente nesta direção,
limitado apenas pelas barreiras das possibilidades orçamentárias,
especialmente diante da forte participação dos precatórios alimentares
no total devido, como vemos nas tabelas a seguir:

Neste sentido de não apenas reconhecer a importância dos
precatórios alimentares por seu simples volume no total devido, mas
também pela própria natureza das dívidas em importância social e
moral do seu pagamento mais pronto possível, o Governo do Maranhão
tem, devemos reconhecer, priorizado os pagamentos de precatórios
alimentares; sempre dentro dos limites legais e financeiros.

Ainda de acordo com dados combinados da Secretaria de Estado
de Planejamento e Procuradoria Geral do Estado, resultantes de um
acordo feito entre esta e o Tribunal de Justiça, prevê-se a realização de
pagamentos no valor total de R$ 16.251.643,85, dos quais R$
7.251.643,85 sejam provenientes de Receitas do Tesouro (depósitos
judiciais existentes e discricionários) e R$ 9.000.000,00 referentes a
recursos obtidos via operações de crédito cuja autorização ora
examinamos.

Outrossim, há que se examinar a questão dos limites legais de
endividamento do Estado, por estamos falando de contratação de novas
operações de crédito. Neste quesito, podem os Estados endividar-se
até os limites proporcionais entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL)
e a Receita Corrente Líquida (RCL), onde a dívida não pode ultrapassar
duas vezes a receita (DCL < RCL x 2; ou 200% da RCL). Na evolução
da proporção entre DCL e RCL desde o exercício de 2015, tal proporção

jamais ultrapassou a casa dos 60%, estando mais recentemente
confortavelmente na faixa dos 50%, como pode-se ver na figura:

Além disto, quando consideramos os limites anuais de
endividamento de acordo com o dispositivo da resolução 43 do Senado,
que em seu art. 7 inciso I limita a realização de operações de crédito,
sejam internas ou externas, a 16% do valor da RCL por exercício
financeiro, percebemos que há expressiva margem para consignação
das referidas despesas no quadro orçamentário deste ente federado.

       À luz de tais dados sobre a saúde financeira do Estado,
limites de endividamento, volumes e importância das dívidas em
precatórios, e seus pagamentos, nota-se a conveniência e possibilidade
legal, técnica, financeira e moral da autorização das operações de crédito
por esta casa.

3.2 Do regime constitucional de adimplemento de
precatórios

O atual regime jurídico de adimplemento de precatórios está
previsto no Artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal. O atual Artigo 101 tem sua redação
determinada pela Emenda Constitucional No. 99/2017, que teve origem
na PEC No. 212-A do Senado Federal, e seu Substitutivo na Câmara
dos Deputados de seu relator, o Deputado Arnaldo Faria de Sá; e
objetivava aperfeiçoar os regimes anteriores para conciliar interesses
recíprocos de credores e devedores de precatórios e promover a
segurança jurídica em tais relações que estavam sujeitas a constantes
impugnações junto ao STF.2 Este novo regime especial é resultado de
uma longa série de reconstruções e aperfeiçoamentos ao regime especial
do ADCT desde a EC 62/09, os julgados de ADIs 4357 e 4425/DF e
QO de 25/03/2015) e EC 94/16.

Apresentam-se aqui, em apertada e seletiva síntese, os
principais pontos de tal regime corretivo e de aperfeiçoamento:

a) Novo prazo limite para encerramento do Regime Especial,
de 31 de dezembro de 2024, ficado os entes federados que se
encontrassem em mora ao dia 25/03/2015, e com alto grau de
endividamento, submetidos ao novo Regime especial;
b) Os depósitos judiciais devem compor-se como fonte
complementar de pagamento de precatórios judiciais, sendo
obrigatório o uso de recursos orçamentários próprios,
oriundos das Receitas Correntes Líquidas (RCL) (ADCT,
Artigo 101, § 2º) para a formação do principal dos
pagamentos;
c) Na eventualidade (que ora examinamos) de o ente federado
buscar obter recursos por meio de empréstimos como fonte
subsidiária de pagamento de precatórios, a fonte fornecedora
de tais empréstimos deve ser a União, diretamente ou através
de instituições financeiras oficiais sob seu controle (ADCT,
Artigo 101, § 4º), excetuados os limites de endividamento
previstos no Artigo 52, VI e VII, bem como a vinculação de
receita do Artigo 167, IV da CF.

De tal sorte é o atual regime previsto pela EC 99/2018, que a
contratação de operação de crédito para adimplemento de precatórios
judiciais pelo Estado do Maranhão, de instituições financeiras oficiais
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controladas pela União se apresenta adequada ao regime constitucional
vigente e à prevenção de eventuais contestações judiciais.

3.3 Das consequências do inadimplemento precatorial
Cumpre esclarecer que, sendo a contratação de créditos

destinada ao pagamento de precatórios resultantes de decisões judiciais
transitadas em julgado, o não cumprimento da sentença abriria margem
para duas graves providências:

a) possibilidade de abertura de ação de improbidade
administrativa contra o gestor público, nos termos do Artigo 11, I e II
da Lei 8.429/1992, tendo como sanção, inclusive, a perda da função
pública e a suspensão dos direitos políticos por até cinco anos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício;
b) decretação de intervenção federal no Estado do Maranhão,
nos termos da Constituição da República:
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
Federal, exceto para:
(...)
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial;

Nesse sentido, forçoso reconhecer a necessidade da autorização
para a contratação do montante de R$ 623.549.278,00 destinados
exclusivamente ao pagamento de precatórios, de natureza alimentícia
ou não. Em verdade, segundo relatório da Procuradoria Geral do Estado
- PGE, os de natureza alimentícia (reitere-se, constituídos a partir de
alguma ilegalidade cometida pelo Estado e que prejudicou, de alguma
maneira, a renda do trabalhador) compõem a maior parte dos débitos
oriundos de decisões judiciais. Assim, o inadimplemento do pagamento
de precatórios pode ensejar o pedido de intervenção federal no Estado
do Maranhão, feito pelos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral -
artigo 36, II da Lei Maior), por descumprimento de decisão judicial,
caso seja dada a interpretação de que há dolo do administrador público
em não saldar as dívidas. Há, inclusive, jurisprudência do STF:

INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório
judicial. Descumprimento voluntário e intencional. Não
ocorrência. Inadimplemento devido a insuficiência transitória
de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de
serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas
constitucionais. Precedentes. Não se justifica decreto de
intervenção federal por não pagamento de precatório judicial,
quando o fato não se deva a omissão voluntária e intencional
do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos
financeiros.
[INTERVENÇÃO FEDERAL 5.114 RIO GRANDE DO
SUL - Supremo Tribunal Federal; Rel. Ministro Cezar
Peluso, em 28 de março de 2012]

Desse modo, a Procuradoria Geral do Estado, resguardando o
Maranhão contra qualquer ação que vise suspender sua autonomia
como ente federativo, impetrou mandado de segurança preventivo
contra ato omissivo acoimado de ilegalidade cometido pelo presidente
da República, por ainda não ter aberto a linha de crédito especial em
alguma instituição financeira oficial do país, como previsto no art.
101, § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para a
realização do pagamento de precatórios. Com o mandamus, há a
possibilidade de afastar o entendimento de que há dolo na inadimplência,
mas de todo modo,  depende-se dos humores hermenêuticos dos

magistrados a compreensão de que a insuficiência de recursos é a
verdadeira óbice ao cumprimento das decisões e não ausência de vontade
política.

 Acrescente-se que, analisando o cenário político em que está
inserida a relação entre o Estado e a União, em havendo uma relação
tormentosa entre os chefes do Executivo Estadual e Federal, por
divergências ideológicas e civilizacionais, quaisquer dessas medidas
são absolutamente danosas ao Maranhão, especialmente a intervenção,
ao passo que há uma perda de autonomia do Estado. O próprio Poder
Executivo Estadual, pressentindo tal possibilidade, impetrou o remédio
heróico junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da PGE.

Outras prejudicialidades estão previstas para a inadimplência
estatal, segundo Piscitelli (2018, p. 208)3:

Quanto à quitação dos valores, o artigo 97, § 10, inciso I, do
ADCT previu a possibilidade de sequestro das quantias nas contas do
ente devedor. Tal se dará por ordem do Presidente do Tribunal, até o
limite do valor não liberado.

De forma alternativa ao sequestro, também por ordem do
Presidente do Tribunal, constituir-se-á, em favor dos credores dos
precatórios, “direito líquido e certo, autoaplicável e independentemente
de regulamentação, à compensação automática com débitos líquidos”,
lançados pelo ente em face do credor. Na hipótese de ainda assim haver
saldo em favor do credor, este assumiria poder liberatório para
pagamento de tributos, até onde se compensarem (artigo 97, § 10,
inciso II, ADCT).

No que se refere às sanções, a EC 62/2009 determinou que o
Chefe do Poder Executivo respondesse pela não liberação dos recursos
na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade
administrativa (artigo 97, § 10, inciso III, ADCT). De outro lado,
enquanto perdurasse a omissão relativa aos valores, o ente devedor (i)
não poderia contrair empréstimo externo ou interno e (ii) não receberia
transferências voluntárias.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o sequestro
já foi utilizado para forçar o pagamento dos ofícios requisitórios:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL QUE INDEFERIU O SEQUESTRO DE
VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA
PAGAMENTO DE PARCELA. POSSIBILIDADE DE SE
DETERMINAR O SEQUESTRO DE RECURSOS
FINANCEIROS DA ENTIDADE EXECUTADA. ART. 78,
§ 4º, DO ADCT. 1. Os atos do Presidente do Tribunal de
Justiça que disponham sobre processamento e pagamento
de precatório não têm caráter jurisdicional, mas
administrativo, nos termos da Súmula 311/STJ e Súmula
733/STF.
(...)

Em seu § 4º, autoriza o sequestro de recursos financeiros
destinados ao pagamento de precatório judicial,
estabelecendo, no entanto, que é medida de caráter
excepcional, restrita aos casos de preterição do direito de
precedência, de omissão no orçamento ou de vencimento do
prazo estabelecido para pagamento. 3. O Superior Tribunal
de Justiça consagra entendimento no sentido de que a
Constituição Federal, após o advento da Emenda
Constitucional 30/2000, estabelece dois regimes de
pagamento de precatórios: (a) o geral, em que o sequestro de
recursos está autorizado “exclusivamente para o caso de
preterimento de seu direito de precedência” (art. 100, § 2º,
da CF/88); (b) o especial, em que o sequestro de recursos
públicos é autorizado nas hipóteses de preterição do direito
de precedência, de vencimento do prazo ou em caso de
omissão no orçamento (art. 78, § 4º, do ADCT).
(...)



QUINTA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2019                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
5. No caso em apreço, o ofício requisitório foi apresentado
no ano de 1999 e, apesar de ter sido incluído no orçamento
de 2000, ainda não foi efetivado o pagamento de nenhuma
parcela, ou seja, na data da promulgação da Emenda
Constitucional 30/2000, o referido precatório ainda se
encontrava pendente de pagamento, de modo que a norma
aplicável é o art. 78 do ADCT. Assim, deve ser deferido o
pedido de sequestro de recursos financeiros da entidade
executada, suficientes à satisfação das prestações
vencidas.
[RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
29.014 - PR 2009/0042604-1. Ministra Denise Arruda]

Como se demonstrou, a não aprovação do Projeto de Lei nº
129/2019 é extremamente danosa ao Estado em diversos aspectos. A
manutenção da dívida contraída pela Fazenda Pública ante os credores
que surgiram a partir das condenações em juízo abre margem a
consequências muitíssimo perigosas e que em nada beneficiam o
Maranhão.

3.4 Da economicidade da operação
A Constituição Federal obriga a Administração pública a sempre

agir da maneira mais eficiente, viável, com maior qualidade de resultados
e menores custos possíveis. Esta é o princípio da Economicidade da
Administração Pública, implícito no texto do Artigo 37 caput da CF.
Nas palavras de Di Pietro (2018, p. 73):

No Brasil (...) a partir do preâmbulo da Constituição, rico na
menção a valores como segurança, bem-estar,
desenvolvimento, igualdade e justiça. Além disso, os artigos
1º a 4º e outros dispositivos esparsos contemplam inúmeros
princípios e valores, como os da dignidade da pessoa humana,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o da
erradicação da pobreza, o da prevalência dos direitos
humanos, o da moralidade, publicidade, impessoalidade,
economicidade, eficiência, dentre outros. Todos esses
princípios e valores são dirigidos aos três Poderes do
Estado: a lei que os contrarie será inconstitucional; a
discricionariedade administrativa está limitada pelos mesmos,
o que significa a ampliação do controle judicial, que deverá
abranger a validade dos atos administrativos não só diante
da lei, mas também perante o Direito, no sentido assinalado.

Ocorre que em ocorrendo a operação financeira que ora
discutimos, senhores nobres colegas, a Fazenda Pública poderá adiantar
alguns pagamentos de precatórios, especialmente alimentares, com
descontos que podem chegar a 40%. Tais deságios são vantajosos
tanto para devedor quanto para os fragilizados credores alimentícios,
uma vez que no atual contexto econômico nacional, nosso Estado não
tem perspectivas de aumento imediato e significativo de arrecadação.
De acordo com Toledo:

E, quanto aos dinheiros remanescentes, (menos de 50% do
todo), a Emenda 99 preceitua que, por opção do devedor e sob a ordem
de preferência dos credores, aqueles recursos podem bancar acordos
com credores, desde que homologados em Juízos Auxiliares de
Conciliação, com redução de até 40% do precatório; além do mais, tais
acordos devem possuir regras criadas em cada Estado ou Município
(art. 102, § 1º, do ADCT).

Sendo assim, nosso credor alimentício tem vantagem em receber,
mesmo que com deságio seus devidos mais prontamente, pois o
pagamento dependente apenas da combalida economia nacional tende
a demorar insuportavelmente para alguns.

Para nosso Tesouro Estadual, a economicidade com a antecipação
negociada de pagamentos, possível com a efetivação dos recursos
creditícios, pode gerar 33,3% economia, de acordo com as projeções
oficiais  da Procuradoria Geral do Estado:

Sendo o total dos precatórios afetados pela transação em
exame de R$ 623.549.728,00; ao utilizar 50% deste valor

i.e. R$ 311.774.864,00 para adiantamento dos precatórios,
com deságio de 40% de seus valores, O Tesouro Estadual
economizaria, de plano, R$ 207.849.909,00. Nosso Tesouro
Estadual, que muito necessita de tal alívio, bem como aos
credores, alimentares especialmente, que encontrarão
descanso e justiça; conforto e compensação por suas perdas
passadas, ficarão atendidos . (Redigido com dados da PGE-
MA)

Com esta operação de crédito, será possível a quitação imediata
de 66,9% dos precatórios, equivalente a R$ 831.399.637,00, Não me
restam dúvidas que ficam atendidos não apenas os princípios da
economicidade e eficiência administrativa, mas valores superiores de
nossa civilização, como a Justiça Social e o atendimento às populações
fragilizadas.

3.5 Das emendas à proposição
Das três emendas apresentadas, nenhuma se mostra adequada

ao que se propõe o Projeto de Lei 129/2019, pelos seguintes motivos:
a) A Emenda nº 001/2019, que autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com qualquer instituição financeira
autorizada a operar no Brasil contraria o Artigo 101, § 4º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da
República de 1988, que estabelece que a União, por intermédio das
instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos
demais entes federativos linha de crédito especial para pagamento dos
precatórios – EMENDA REJEITADA.

b) A emenda nº 002/2019, estabelece que o Poder Público possa
contratar operação de crédito exclusivamente com instituição financeira
oficial federal é inócua, vez que o Artigo 101, § 4º do ADCT já prevê
essa disposição e as normas estaduais obedecem as federais – EMENDA
REJEITADA.

c) A emenda nº 003/2019 dispõe que os valores dos recursos
financeiros decorrentes da contratação deverão ser disponibilizados
no Portal da Transparência, ocorre que isso já é realizado, tanto pelo
Tribunal de Justiça, quanto pelo Estado do Maranhão, sendo também
uma disposição inócua, afinal, há lei federal determinando o acesso à
informação, especialmente sobre a destinação dos recursos públicos, a
saber, o Artigo 7º, VI, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
– EMENDA REJEITADA.

d) A emenda nº 004/2019 decreta que o repasse do montante
aportado pelo Estado deverá ser depositado diretamente em conta
específica titularizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Essa disposição já existe, podendo ser verificada no Artigo 4º, II, b, da
Portaria nº 717/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão –
EMENDA REJEITADA.

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

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

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

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
[...]”

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

Por fim, a autorização legislativa é, pois, apenas um dos
requisitos à contratação de um empréstimo. Em princípio, ela independe
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do atendimento às demais restrições ao endividamento.  A verificação
deste atendimento cabe, conforme a legislação, à instituição financeira
contratante e ao Ministério da Fazenda, para onde deve ser encaminhado
o pleito para a contratação do novo empréstimo.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, estando o Projeto de Lei nº 129/2019, dentro dos

critérios legais e constitucionais, opinamos pela sua aprovação, na
forma do texto original.

É o voto.

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

votam por maioria pela aprovação do Projeto de Lei nº 129/2019,
nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Adriano.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 30 de abril de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Antônio Pereira
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                   Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                   Deputado Adriano
Deputado Wendell Lages                                 _________________________
Deputado  Fernando Pessoa                             ________________________
Deputado Marco Aurélio                                 _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 176 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 090/2019, de autoria do Senhor

Deputado Welington do Curso, que  “proíbe a inauguração de obras
públicas incompletas ou que não atendem ao fim a que se destinam
e dá outras providências”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, é vedado ao Poder
Executivo Estadual realizar solenidade, cerimônia ou qualquer ato para
inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim
que destinam.

Como se vê, o dispositivo, por sua vez, veda a realização de
solenidade ou cerimônia de inauguração de obras inacabadas, no âmbito
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.

 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 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 esta-dual.

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.

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
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 por maioria pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
090/2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Adriano.

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

em 30 de abril de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Antônio Pereira
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Fernando Pessoa                              Deputado Adriano
Deputado Wendell Lages                                 _________________________
Deputado  Marco Aurélio                                 _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 185/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Ordinária nº 187/

2019, de autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa através
da Mensagem Governamental nº 019/2019, que Ratifica o Protocolo
de Intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
Sustentável do Nordeste, tendo como subescritores deste protocolo
os Estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Piauí, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe(Consorcio Nordeste).

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica ratificado, sem
reservas, o Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consorcio Nordeste), com
o número de ratificações previsto no Protocolo de Intenções que ficará
convertido automaticamente em Contrato de Consórcio Público, ato
constitutivo da autarquia interfederativa CONSÓRCIO NORDESTE.

Esclarece a Mensagem Governamental que a medida ora
proposta tem por finalidade a gestão associada de serviços nas áreas
de infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação, segurança pública,
administração penitenciaria, proteção do meio ambiente, bem como a
elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e
social.

 Com efeito, A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os
convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade
dos serviços transferidos, a teor do que dispõe o Art.241 da CF/88,
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe os artigos 43, inciso III
(organização administrativa) e 64, incisos II e V (dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do Estado, na forma
da Lei), ambos da Constituição Estadual.

A proposição de lei está legitimada e obedece aos ditames
constitucionais, além do inquestionável mérito da proposta, inexistem
quaisquer óbices de natureza constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 187/2019 e, por
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 187/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 30 de abril de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Antônio Pereira
Relator Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                   Vota contra
Deputado Fernando Pessoa                              _________________________
Deputado Wendell Lages                                 _________________________
Deputado  Adriano                                           _________________________
Deputado Marco Aurélio                                 _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 202 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Emenda nº 03/2019, ao Projeto de Lei

Ordinária nº 049/2018, apresentada, no ato da discussão em Plenário,

pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, que propõe a modificação dos
seguintes dispositivos: art. 1º, § 4º , § 5º, §7°, do art. 2°, bem como os
artigos 4°, 7°, § 4° do art.8°, art,13, incisos XXV, XXVI, XXII e art.
14, do Projeto de Lei em epígrafe.

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as
proposições estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e,
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste
caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que
represente esse número, art. 167, do Regimento Interno.

Analisada a Emenda que propõe a modificação dos dispositivos
do projeto, acima mencionados, verifica-se que a mesma mostra
compatível com as normas constitucionais e não apresenta nenhuma
incongruência com os preceitos magnos em vigor referentes ao tema,
portanto, somos pelo acolhimento da mesma - EMENDA APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, sob o prisma que nos compete analisar a

propositura, recomendamos a Aprovação da Emenda nº 003/2019,
proposta ao Projeto de Lei n° 049/2018, nos termos acima expostos.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Emenda nº 003/2019 ao Projeto de Lei
Ordinária nº 049/2018, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de abril de 2019.

Presidente, em exercício Deputado Antônio Pereira
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Fernando Pessoa                              _________________________
Deputado Wendell Lages                                 _________________________
Deputado  Adriano                                           _________________________
Deputado Marco Aurélio                                 _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                   _________________________

P O R T A R I A   Nº 280/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 021/2019-DTI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO
SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de
Tecnologia da Informação, para atuarem, respectivamente,  como Fiscal
e Fiscal Substituto do Contrato  nº 05/2018-AL, que tem por objetivo
a prestação de serviços de suporte e gestão de ambiente  de TI, com
disponibilização de ativos de TI que se refere à execução continuada de
atividades do processo de tratamento de incidentes e solicitações de
serviços com suporte técnico, prestando serviço de assistência técnica
em TI, atendendo à instalação, suporte e gestão do seu ambiente de TI,
nas condições definidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do
Pregão Presencial nº 050/2017/SRP, conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 287/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a solicitação da
Diretoria de Administração,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ALOISIO DUAILIBE BRITO

PASSOS PINHEIRO, matrícula nº 1646645 e VALTERLAN
OLIVEIRA DA COSTA,   matrícula nº 1629666 ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente,   como
Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato nº 017/2019,  relacionado  com
a elaboração dos projetos de engenharia de combate a incêndio e pânico,
incluindo alarme, SPDA, gás GLP e demais projetos complementares
pertinentes e necessários à aprovação junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão, para o conjunto de edificações existentes  na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 29
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 282/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do
Memorando nº 63/2019-CES,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores SALATIEL SANTOS SODRE,

matrícula nº 1648799 e ILZA MARLENE RODRIGUES LIMA,
matrícula nº 1647221, ambos lotados na Creche Escola Sementinha,
para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto da
Ata de Registro de Preços nº 022/2019, relacionada com a aquisição de
materiais permanentes para a Escola “Creche Escola Sementinha”,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 24
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 022/2018 . PARTES : ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA AC
SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA EIRELI-
ME., firmam entre si o Segundo Apostilamento ao contrato supra.

OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2019NE000804, no valor
de R$ 540.789,50 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e
nove reais e cinquenta centavos), em 24.04.2019. DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:  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: 000010- Atuação Legislativa
no Maranhão (Informática); Natureza Despesa: 33.90.40.15-
Digitalização/ Indexação de documentos; Fonte de Recursos:
0.1.01.000000–Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de gestão estratégica
de documentos, informações e conhecimento corporativo, para atender
as necessidades da ALEMA, de acordo com as quantidades e
especificações contidas no Contrato n.º 22/2018, com vigência até 23/
08/2019. BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 0090/2019-ALEMA. DATA DE ASSINATURA:
26/04/2019. ASSINATURA : CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís – MA,
30 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019-CPL/AL PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1555/2019-AL. A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do
Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com fulcro no Pregão
Eletrônico n° 003/2019- CPL/ALEMA, com objeto “Registro de preços
de serviços de manutenção de 2º e 3º nível em extintores com recarga e
pintura, bem como teste hidrostático em mangueiras de incêndio da
Assembleia Legislativa do Maranhão”, torna público para conhecimento
dos interessados que adiará a sessão de licitação respectiva,
anteriormente marcada para às 14:00 horas do dia 10 de maio de 2019,
em virtude conveniência administrativa. A nova data da realização será
no dia 14 de maio às 14:00h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br. São
Luís, 29 de abril de 2019. Gabriel Manzano Dias Marques Pregoeiro
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EDWIN JINKINGS RODRIGUES
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

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.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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