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III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/05/2019 – 4ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.05.2019
I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO - REGIME DE PRIORIDADE
1.
PROJETO DE LEI Nº 129/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. (MENSAGEM Nº 015/2019), QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR A
OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARACERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
2. REQUERIMENTO Nº 244/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO AUDITOR
FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE, WELLITON RESENDE
SILVA.
3. REQUERIMENTO Nº 246/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SUBSCRITO PELO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DA CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO JORNAL “O
PROGRESSO” DE IMPERATRIZ/MA, PELA PASSAGEM DOS
SEUS 49 ANOS COMPLETADOS NO DIA 3 DE MAIO DO
CORRENTE ANO.
4. REQUERIMENTO Nº 247/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA UMA SESSÃO
SOLENE, PARA O DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM
HOMENAGEM AO “1º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA
MARANHENSE DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES MILITARES
– AMCLAM”, FUNDADA EM 31 DE MAIO DE 2018
5. REQUERIMENTO Nº 248/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJ A ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, “IN
MEMORIAM”, PELOS 100 ANOS DA CHEGADA AO BRASIL,
DO EMPRESÁRIO ARMANDO OLIVEIRA GASPAR.
6. REQUERIMENTO Nº 249/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJ A ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PRESIDENTE DO
PROCON/MA, DR. CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS,
PARABENIZANDO-O PELO CARGO ASSUMIDO.

7. REQUERIMENTO Nº 250/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NO MARANHÃO, SR. FELIPE CAMARÃO, PARA QUE
INFORME OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS SALÁRIOS DOS
PROFESSORES DO PROJOVEM ESTÃO ATRASADOS HÁ 04
MESES, DE ACORDO COM RELATOS DOS EDUCADORES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/05/2019
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 226/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que proíbe a cobrança de “taxa de
conveniência” por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na compra
de ingressos em geral, como shows, peças de teatros, cinemas e outros
similares, feita pela internet, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 227/19, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Macedo, que institui a Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens,
com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção, controle e
assistência aos dependentes do álcool no âmbito do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 228/19, de autoria do Senhor
Deputado José Gentil, que institui o “Dia da Constituição do Estado
do Maranhão” e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 229/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que visa assegurar as Doulas o direito de
acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres
da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão.
5. PROJETO DE LEI Nº 230/19, de autoria da Senhora
Deputada Dra. Thaíza Hortegal, que dispõe sobre a impossibilidade
de investidura em cargo público, ante a existência de condenação, com
trânsito julgado, pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual
contra menor (pedofilia), violência contra mulher (feminicídio),
intolerância, discriminação ou do preconceito por sexo, orientação sexual
e identidade de gênero (homofobia).
6. PROJETO DE LEI Nº 231/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que institui o Programa “Apague essa
Ideia”.
7. PROJETO DE LEI Nº 232/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Selo “Empresa Amiga
da Saúde Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE LEI Nº 233/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a busca imediata de
pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência física ou
sensorial e idosos no âmbito do Estado do Maranhão.
9. PROJETO DE LEI Nº 234/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Santo Amaro – MA, como
Município de interesse Turístico.
10. PROJETO DE LEI Nº 235/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação do quantitativo de sal e açúcar nos rótulos de alimentos,
refrigerantes, sucos e cervejas produzidos, comercializados e envasados
no Estado do Maranhão.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Maria da Conceição Fortes
Braga de Camargo (Concita Braga).
12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “JOÃO DO VALE”, à Senhora Maria
da Conceição Fortes Braga Camargo (Concita Braga).
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13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/
2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que institui a
“Campanha de Doação Solidária de Sangue”, no âmbito do Poder
Legislativo e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 223/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre o reconhecimento da
profissão de Condutor de Ambulância no âmbito do Estado do
Maranhão, conforme estabelece a Lei federal nº 12.998, de 18 de junho
de 2014, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 224/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública, a
Associação Casa de Lili, com sede e foro em São Luis-MA.
3. PROJETO DE LEI Nº 225/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que declara Patrimônio Cultural Imaterial
do Estado do Maranhão o Festejo do Padroeiro São Raimundo Nonato,
realizado no Município de Tuntum-MA.
4. MOÇÃO Nº 007/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, de Aplauso ao escritor e Juiz de Direito Senhor José
Eulálio Figueiredo de Almeida, em homenagem a colaboração pela obra
de sua autoria. “O Crime do Desembargador Pontes Visgueiro”.
ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 07 DE MAIO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia sete de maio de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 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, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
Senhores Deputados Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios e Rildo Amaral.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - 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 DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - 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.
MENSAGEM Nº 026 / 2019
São Luís, 06 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória,
que dispõe sobre Programa de Pagamento e Parcelamento com redução
de juros e multas de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS,
na forma que especifica.
É consabido que o Estado existe para a consecução do bem
comum e, para atingir tal mister, depende do exercício da atividade
tributária, a qual assume importante papel no financiamento de todas
as atribuições do Estado, dentre as quais se destaca a concretização de
direitos fundamentais e a satisfação das necessidades públicas.
O objetivo desta Medida Provisória é permitir, observadas as
disposições do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da
República e do Convênio ICMS 30/19, de 5 de abril de 2019, do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, o parcelamento
ou o pagamento à vista, com redução de juros e multas, dos débitos
fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICM/ ICMS) cujos
fatos geradores ocorreram até 31 de agosto de 2018.
A proposta, ao tempo em que se consubstancia em instrumento
para que os contribuintes regularizem sua situação perante a Fazenda
Pública Estadual, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos
quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui para a execução de
políticas públicas estaduais, sendo essa, pois, a relevância da matéria.
Por outro lado, a urgência da propositura desta Medida
Provisória deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário
nacional de recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da
inadimplência e de prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.
Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
a Medida Provisória em apreço e demonstrar o preenchimento dos
requisitos constitucionais previstos no § 1º do artigo 42 da Constituição
Estadual, minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense
lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 292 DE 03 DE MAIO DE 2019.
Institui Programa de Pagamento e Parcelamento
com redução de juros e multas de débitos fiscais
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relacionados com o ICM e o ICMS, na forma que
especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual e considerando os termos do Convênio ICMS 30/19, de 5 de
abril de 2019, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o Programa de Pagamento e Parcelamento, com
redução de juros e multas, de débitos fiscais relacionados com o ICM
e o ICMS, observadas as condições e limites estabelecidos no Convênio
ICMS 30/19, de 5 de abril de 2019, do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, e nesta Medida Provisória.
§ 1º O Programa alcança os fatos geradores ocorridos até 31 de
agosto de 2018, relativamente aos créditos tributários, constituídos ou
não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, bem
como os valores espontaneamente declarados ou informados pelo
sujeito passivo à Administração Tributária e os honorários advocatícios,
quando houver.
§ 2º O débito do contribuinte será consolidado, de forma
individualizada, na data do pedido de ingresso no Programa, com todos
os acréscimos legais.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos parcelamentos
em curso, exceto para o pagamento do débito remanescente em parcela
única.
Art. 2º Os débitos consolidados pela SEFAZ, exceto aqueles
decorrentes exclusivamente de penalidade pecuniária por
descumprimento de obrigação acessória, serão reduzidos, em multa e
juros, desde que pagos ou parcelados, nas seguintes condições:
I - em parcela única, com redução das multas e dos juros de:
a) 95% (noventa e cinco por cento), se o pagamento for feito
até 31 de maio de 2019;
b) 85% (oitenta e cinco por cento), se o pagamento for feito
até 28 de junho de 2019;
c) 80% (oitenta por cento), se o pagamento for feito até 31 de
julho de 2019.
II - parcelado em parcelas, mensais, iguais e sucessivas, com
redução das multas e dos juros, desde que a adesão ao Programa seja
efetivada até 31 de julho de 2019:
a) até 6 (seis) parcelas, redução de 75% (setenta e cinco por
cento);
b) até 12 (doze) parcelas, redução de 55% (cinquenta e cinco
por cento);
c) até 30 (trinta) parcelas, redução de 50% (cinquenta por
cento);
d) até 60 (sessenta) parcelas, redução de 40% (quarenta por
cento);
e) até 120 (cento e vinte) parcelas, redução de 15% (quinze
por cento).
§1º Sobre as parcelas vincendas incidirão os acréscimos legais
previstos na legislação.
§2º O pedido de parcelamento será considerado descumprido e
automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da
autoridade fazendária, quando o pagamento da primeira parcela não
ocorrer em até 5 (cinco) dias contados da data da efetivação do
parcelamento.
Art. 3º Os créditos tributários decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigações acessórias,
desde que pagos em parcela única, até 31 de julho de 2019, terão
redução de seu valor original em 60% (sessenta por cento).
Art. 4º A formalização de pedido de ingresso no Programa
implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando
condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos
judiciais respectivos e à desistência de eventuais impugnações, defesas
e recursos apresentados no âmbito administrativo.
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Parágrafo único. O ingresso no Programa dar-se-á por
formalização da opção do contribuinte e da homologação do Fisco
após o pagamento da parcela única ou da primeira parcela.
Art. 5º Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Medida Provisória;
II - o atraso no pagamento de três parcelas, sucessivas ou não.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo
serão considerados todos os estabelecimentos da empresa beneficiária
do parcelamento.
Art. 6º Os benefícios concedidos com base nesta Medida
Provisória:
I - se aplicam sobre o saldo existente do débito consolidado e
não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de
importâncias já pagas ou compensadas anteriormente;
II - ficam condicionados ao pagamento do crédito tributário, à
vista ou parcelado, exclusivamente em moeda corrente, vedada a
utilização de depósitos judiciais.
Art. 7º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas ao
contribuinte.
Art. 8º Para a operacionalização do Programa aplicam-se, no
que couberem, as demais disposições vigentes na legislação tributária
deste Estado, exceto as disposições insculpidas no parágrafo único do
art. 79 e no § 1º do art. 81 do Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003,
que aprova o Regulamento do ICMS e dá outras providências.
Art. 9º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Medida Provisória.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 3 de maio de 2019.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,03 DE MAIO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 226 / 19
Proíbe a cobrança de “taxa de conveniência” por
sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na
compra de ingressos em geral, como shows, peças
de teatros, cinemas e outros similares, feita pela
internet, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
Art. 1° Fica proibida, no âmbito do Estado do Maranhão, a
cobrança de “taxa de conveniência” por sites e/ou aplicativos de
dispositivo móvel na compra de ingressos em geral, como shows,
peças de teatro, cinemas e outros similares, feita pela internet.
Art. 2º Considera-se “taxa de conveniência” toda cobrança de
um percentual de valor ou um valor fixo predeterminado dos ingressos
na venda feita por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na internet.
Art. 3º Os infratores, pessoa física ou jurídica, estarão sujeitos
à multa de R$ 5.000 (cinco mil reais), que deverá será revertida em
favor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos – FEPDD.
Art. 4º As penalidades descritas no art. 3º deverão ser aplicadas
após o trânsito em julgado do devido processo judicial ou
administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de maio de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC
JUSTIFICATIVA
A taxa de conveniência é um valor cobrado pelas empresas que
comercializam ingressos para shows, peças de teatros, cinemas e
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similares pela internet, como um benefício oferecido ao consumidor,
supostamente pelo mesmo não ter que enfrentar fila para comprar o
ingresso ou bilhete, ou ir até a empresa para buscá-lo. Porém, mesmo
pagando a taxa de conveniência, na maior parte das vezes, não existe
essa vantagem, pois o consumidor ainda tem que ir buscar o ingresso,
pagar pelo envio do ingresso para sua residência ou até mesmo imprimilo.
Este Projeto de Lei enseja a proibição dessa taxa em vendas
online, que pode chegar até 20% (vinte porcento) do valor do ingresso.
Vale ressaltar, que o valor deve ser um preço fixo igual para todos os
consumidores do mesmo evento, e não uma porcentagem sobre o custo
do ingresso, que geralmente varia conforme o setor ou o número de
entradas adquiridas.
Outra constatação é que ao cobrar por taxa de entrega para
impressão de ingresso, que é feita pelo próprio consumidor em sua
residência, e em conjunto, pela taxa de conveniência, o consumidor
está sendo cobrado duas vezes pelo mesmo serviço, caracterizando a
imposição de onerosidade excessiva na contratação. Além disso, não é
informado ao consumidor a cobrança das taxas, este só toma
conhecimento delas depois de entrar na segunda tela do site nas compras
pela internet.
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 02 de maio de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC
PROJETO DE LEI Nº 227 / 19
Institui a Política de Atenção, acompanhamento e
tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens,
com o objetivo de d esenvolver medidas de
prevenção, controle e assistência aos dependentes
do álcool no âmbito do estado do Maranhão.
Art. 1º – A Política de Atenção, acompanhamento e tratamento
do alcoolismo entre homens e mulheres possui o objetivo de desenvolver
medidas de prevenção, controle, conscientização e fomento de ações
educacionais no âmbito do estado do Maranhão.
Art. 2º - A Política poderá fazer parte estruturante das ações
da Secretaria Estadual de Saúde tendo como interlocutores as Secretarias
de Trabalho e Economia Solidária – SETRES, a Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, Secretaria de Estado da Mulher – SEMU ,a
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP e a Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI.
Art. 3º - A Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e
Tratamento do Alcoolismo entre homens e mulheres possui os seguintes
objetivos:
I – Desenvolver ações de educação, proteção, promoção e
recuperação da saúde e prevenção dos danos causados pelo uso
excessivo do álcool;
II – Implementar uma rede de atenção e cuidados aos
dependentes do álcool;
III – Promover ampla cobertura no atendimento aos homens e
mulheres em clínicas especializadas garantindo o acesso universal ao
tratamento e controle da saúde;
IV – Fomentar o desenvolvimento de estudos científicos por
meio de editais específicos sob a responsabilidade da Secretaria de
Estado da Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI operacionalizados
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão –
FAPEMA capazes de equacionalizar os problemas ocasionados pelo
álcool;
VI – Desenvolver ações que resultem na reintegração ao trabalho
dos dependentes de uso de álcool;
VII – Avaliar a rede de disponibilidade dos serviços de saúde
nos Municípios do Estado do Maranhão no sentido de garantir que os
dependentes do álcool tenham acesso às equipes de Estratégia de Saúde
da Família – ESF bem como a outras iniciativas existentes.
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Art. 4º - A política de que trata esta lei compreende os seguintes
níveis de atendimento:
I - Atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou
coletivo, voltadas para a promoção da saúde, para a prevenção e a
identificação precoce dos problemas, bem como ações dirigidas à
informação, à educação e à orientação familiar;
II - Atenção de média complexidade, que inclui a triagem e o
monitoramento, da atenção diagnóstica e da terapêutica especializada,
com exames clínicos e laboratoriais para avaliar desenvolvimento do
tratamento até a recuperação da paciente;
III - Atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e
terapêutica especializada com internação para o tratamento;
Art. 5º - O programa deverá contar com equipe multidisciplinar
formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e
assistentes sociais visando assegurar tratamento de qualidade.
Art. 6º - Os dados referentes aos atendimentos e as ações
realizadas deverão subsidiar a avaliação da Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Perscrutar quais caminhos a saúde pública encontrou na história
para ser alçada à categoria de direito, ao status que deve ser implementado
por todos os Estados só faz sentido se apreendermos que o direito à
saúde, sob o manto legal, deve servir como setas ao alvo para o coletivo.
Assim, o discurso normativo é o prelúdio do que serve para a promoção
do direito à saúde.
Coube à Constituição Federal dispor sobre o que viria a ser
saúde no Brasil. Para o constituinte, ao afirmar que saúde é um direito
de todos e dever do Estado, devendo este ser garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação chamou para si a
responsabilidade na garantia do direito à saúde. Embora o texto
constitucional se mostre um pouco distante da efetividade de saúde no
Brasil, o seu conceito legitima ações pontuais e políticas ao considerar
saúde como parte integrante da dignidade da pessoa humana.
O artigo 6º do texto Constitucional também reafirmou como
direitos sociais a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e
a assistência aos desamparados. Por essa razão, consideram-se as ações
e serviços de saúde como de relevância pública, conferindo ao Estado
a primazia em sua regulamentação e oferta.
Ora, as explicitações normativas podem revelar diversas lacunas
operacionais, exigindo do Poder Público a adoção de políticas públicas
pontuais que promovam o direito à saúde, reduzam os agravos e, com
equidade, proporcionem o acesso aos serviços de saúde à população.
Nesse sentido, o presente Projeto de Lei de autoria do
Deputado Fábio Macedo do PDT tem como público-alvo homens e
mulheres vítimas de alcoolismo. Pode-se dizer que as estratégias de
recuperação da saúde mental aos usuários do álcool requerem um
acompanhamento dos serviços de saúde, a criação de uma rede integrada
de atendimento e promoção de medidas que viabilizem o retorno ao
trabalho e o pronto estabelecimento da saúde.
Não é tarefa fácil, sobretudo na seara governamental,
proporcionar ações voltadas ao público usuário do álcool e que quer se
livrar dele. Por ser uma doença silenciosa, socialmente aceita no seio da
sociedade, o uso do álcool e outras substâncias psicoativas têm,
progressivamente, desafiado os sistemas de saúde na tentativa de
oferecer respostas a um tratamento adequado e satisfatório.
Para se ter uma ideia, o consumo de álcool é prevalente no
mundo, sendo apontado como uma grave problema de saúde pública.
Os dados da Organização Mundial de Saúde demonstram que os
problemas relacionados ao uso abusivo do álcool figuram entre uma
das principais condições de saúde que podem resultar em mortes
prematuras entre a população adulta.
A dependência alcóolica, por sua vez, está em quinto lugar
entre os principais problemas de saúde que atingem a população de 15
a 44 anos em todo o mundo, com base no indicador Anos de Vida
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ajustados por incapacidade (AVAI), desenvolvido pela Organização
Mundial de Saúde com o objetivo de avaliar a qualidade de vida da
população.
No Brasil, de acordo com o levantamento Domiciliar sobre o
uso de Drogas Psicotrópicas, o alcoolismo atinge 12,3% da população
(OLIVEIRA, 2012).
Assim, o uso de substâncias psicoativas (SPAs) pela população
feminina, por exemplo, tem aumentado no Brasil consideravelmente,
quando comparamos os últimos levantamentos domiciliares realizados
no país, ao perceber um aumento de 68,3% bem como a dependência
alcóolica que apresentou um crescimento de 6,9% ( VARGAS, 2015).
Os estudos na área da saúde da mulher, nesse contexto,
permaneceram voltados, durante um longo tempo, para questões
reprodutivas, maternas e desigualdade, esquecendo-se, por outro lado,
dos impactos significativos do uso do álcool sobre as condições de
saúde da mulher.
Uma vez que os ambientes em que as mulheres e homens
fazem uso do álcool são diferentes, o presente Projeto de Lei tem
como objetivo perscrutar a viabilidade das ações voltadas para o público
em análise, necessitando, nesse sentido, da articulação de diversos
órgãos governamentais no combate à dependência alcóolica.
Em relação ao público masculino, a ideia de construção social
em torno da figura do homem de que a bebida é um ato rotineiro e,
portanto, sinônimo de fortaleza e virilidade pode esconder problemas
sociais e inaptidão para o trabalho. Embora a relação dependência
alcóolica e produção laboral verifique uma queda acentuada, a sociedade
dificilmente apresenta medidas que viabilizem ao público masculino o
tratamento psicossocial.
Por ser uma hábito socialmente aceito, as suas consequências
nocivas são perceptíveis aos mais próximos, familiares e amigos. Por
essa razão, o presente Projeto de Lei almeja alertar as pessoas, por
meio de programas educacionais e pesquisas científicas, que a
dependência alcóolica é um problema social e, como tal, deve ser
encarado sob uma perspectiva multidisciplinar e tendo como o Estado
um importante sujeito no fomento de política pública direcionada para
a resolução do problema.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de maio de 2019. Fábio Macedo - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 228 / 19
Institui o “Dia da Constituição do Estado do
Maranhão” e dá outras providências.
Artigo 1º - Fica instituído o dia 05 de outubro como o dia da
“Con stituição Estadual do Maranhão”. Data que configura a
promulgação do Texto Constitucional Maranhense de 05 de outubro
de 1989.
Artigo 2º - No período compreendido de 05 de outubro, o
Poder Público Estadual, as escolas, faculdades e empresas poderão
promover eventos com o objetivo de:
I – Expandir o conhecimento cívico dos estudantes, bem como
da comunidade maranhense como um todo.
II- Possibilitar a compreensão da Constituição Estadual do
Maranhão no que tange aos direitos e deveres constitucionais.
III- Conhecer das atribuições do Executivo, Legislativo e
Judiciário.
IV- Proporcionar maior familiaridade com as atribuições
constitucionais do Estado do Maranhão.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de maio de 2019. - JOSÉ GENTIL
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 229 / 19
Visa assegurar as Doulas o direito de acompanhar
as parturientes, quando por estas solicitadas,

QUARTA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2019

7

durante o período de trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato, nas maternidades, casas de
parto e estabelecimento hospitalares congêneres
da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão.
Art. 1º - Ficam, as maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada
do Estado do Maranhão, obrigados a permitir a presença de doulas
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
sempre que solicitadas pela parturiente, sem ônus e sem vínculos
empregatícios com os estabelecimentos especificados.
§ 1º - Para os efeitos desta lei e em conformidade com a
qualificação da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), código
3221-35, doulas são acompanhantes de parto escolhidas livremente
pelas gestantes e parturientes, que “visam prestar suporte contínuo à
gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto
e bem-estar da gestante”, com certificação ocupacional em curso para
essa finalidade.
§ 2º - A presença das doulas não se confunde com a presença
do acompanhante instituído pela Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril
de 2005.
§ 3º- Os serviços privados de assistência prestados pelas doulas
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
bem como as despesas com paramentação, não acarretarão quaisquer
custos adicionais aos estabelecimentos hospitalares, maternidades e
casas de parto.
§ 4° - A presença das doulas depende de expressa autorização
da parturiente que, deverá informar previamente à unidade de saúde,
que comunicará ao profissional médico, desde que não seja parto normal.
Art. 2º - As doulas, para o regular exercício da profissão, estão
autorizadas a entrar nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado do
Maranhão, com seus respectivos materiais de trabalho, condizentes
com as normas de segurança e ambiente hospitalar.
§ 1° – Entende-se como materiais de trabalho das doulas, a
serem utilizados no trabalho de parto, parto e pós-parto imediato:
I - bolas de fisioterapia;
II – massageadores;
III - bolsa de água quente;
IV - óleos para massagens;
V - banqueta auxiliar para parto;
VI – demais materiais considerados indispensáveis na
assistência do período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
§ 2° - Os materiais a serem utilizados nas salas de parto normal
não necessitam de esterilização.
§ 3° - Quando no trabalho de parto o médico decidir pela
intervenção cesárea, a doula ingressará no centro cirúrgico devidamente
paramentada.
Art. 3º - Fica vedada às doulas a realização de procedimentos
médicos ou clínicos, como aferir pressão, avaliação da progressão do
trabalho de parto, monitoração de batimentos cardíacos fetais,
administração de medicamentos, entre outros, mesmo que estejam
legalmente aptas a fazê-los.
Parágrafo Único. O não cumprimento da vedação instituída
no caput do artigo 3° sujeitará às doulas, primeiramente, advertência
por escrito, e a partir da segunda ocorrência uma multa no valor de
R$500,00 (quinhentos reais).
Art. 4° – As maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado, farão a
sua forma de admissão das doulas, respeitando preceitos éticos, de
competência e das suas normas internas de funcionamento, com a
apresentação dos seguintes documentos:
I - carta de apresentação, contendo nome completo, endereço,
número do CPF, RG, contato telefônico e correio eletrônico;
II - cópia de documento oficial com foto;
III – enunciado de procedimentos e técnicas que serão utilizadas
no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem
como descrição do planejamento das ações que serão desenvolvidas
durante o período de assistência;
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IV - termo de autorização assinado pela gestante para a atuação
da doula no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato;
V - cópia do certificado de formação profissional, segundo o
Certificado Brasileiro de Ocupação – CBO.
Art. 5º - O não cumprimento da obrigatoriedade instituída no
“caput” do artigo 1º sujeitará os infratores às seguintes penalidades:
I - advertência, na primeira ocorrência;
II - se órgão público, o afastamento do dirigente e aplicação
das penalidades previstas na legislação;
III – se estabelecimento privado, multa de R$5.000,00 (cinco
mil reais). Em caso de reincidência a multa será cobrada em dobro, até
o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
§ 1° - Competirá ao Órgão Gestor da saúde da localidade em
que estiver situado o estabelecimento, a aplicação das penalidades de
que trata este artigo, conforme estabelecer a legislação própria, a qual
disporá, ainda, sobre a aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 2° - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos
desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Saúde - FES, para a
capacitação das doulas.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
abril de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O termo “Doula” vem do grego e significa “mulher que serve”.
Atualmente, é utilizado para nomear a mulher que orienta e assiste a
gestante durante a gravidez, parto e primeiros cuidados com o bebê.
Seu papel é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte
emocional, físico e informativo durante o período de intensas
transformações que a gestante vivencia.
Durante a gestação, a Doula tem como função dar suporte
informativo, explicando sobre a anatomia e fisiologia do parto, bem
como os termos médicos e os procedimentos sobre intervenções.
Também indica leituras que informem e tranquilizem a gestante e seus
familiares. Além disso, auxilia na elaboração de um plano de parto
(carta intenção). Quando o trabalho de parto se inicia, a Doula permanece
continuamente ao lado da parturiente, encorajando-a e tranquilizandoa, oferecendo palavras de reafirmação e apoio. Também irá se preocupar
em favorecer a manutenção de um ambiente tranquilo e acolhedor, com
silêncio e privacidade, para garantir que a mulher mergulhe em si mesma
e garanta a liberação hormonal necessária para o sucesso do parto.
Nesse período, a Doula poderá oferecer medidas de conforto
físico por meio de massagens, relaxamentos, técnicas de respiração,
banhos e sugestão de posições e movimentações que auxiliem o
progresso do trabalho de parto e diminuição da dor e desconforto.
Além disso, a Doula dará o apoio necessário para que o acompanhante
também possa vivenciar de maneira plena este momento.
A Doula pode estar presente também no pós-parto, auxiliando
no contato com o recém-nascido e com a amamentação. Evidências
científicas indicam que a presença da Doula é benéfica durante a evolução
do trabalho de parto, sendo recomendada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde** desde meados dos anos
1990. Corroborando tal indicação, o ACOG (American College of
Obstetricians anGynecologists), órgão americano que é referência
mundial em práticas obstétricas, em sua revisão de recomendações
mais recente (fevereiro/2017), afirma que “as evidências sugerem que,
além dos cuidados habituais de enfermagem, o apoio emocional contínuo
de outros profissionais, como a Doula, está associado a melhores
resultados para as mulheres em trabalho de parto”.
Os benefícios encontrados em ensaios clínicos randomizados
são: diminuição do tempo do trabalho de parto, diminuição da
necessidade de analgesia, menos partos cirúrgicos (cesáreas), maior
taxa de parto vaginal espontâneo, maior satisfação materna, e menos
neonatos com baixa pontuação de APGAR.” Além dos benefícios
imediatos para a mãe e o recém-nascido, outro estudo mostra que o
acompanhamento de Doulas, ao diminuir o tempo de trabalho de parto
e as intervenções (especialmente analgesia e parto cirúrgico), representa
uma diminuição de custos envolvidos nesses procedimentos e, portanto,
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resulta em uma economia de recursos – o que se torna ainda mais
importante em termos de saúde pública.
Em 2010, por iniciativa das Doulas do Distrito Federal e com
o apoio da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento - ReHuNa,
foi aberto processo buscando incluir a Doula no Cadastro Brasileiro de
Ocupações e em janeiro de 2013, a ocupação de Doula passou a constar
sob nº 322135, reconhecida oficialmente pelo Ministério do Trabalho,
com todos os direitos previstos nas leis do trabalho. Portanto, e
considerando que o auxílio contínuo oferecido por uma Doula tem
efeitos na percepção positiva da experiência vivida pelo parto, na
criação e fortalecimento do vínculo da mãe com o seu bebê, no sucesso
do aleitamento, inclusive para suavizar e/ou evitar a depressão pósparto, entre outros benefícios; e ainda o fato de que o Distrito Federal
e vários estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Paraíba, Santa
Catarina, Rondônia e as cidades de São Paulo, Campinas, reconhecem
a importância dessa profissional e já possuem leis que garantem a
presença das Doulas nas maternidades, casas de parto e outros
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública ou privada,
reiteramos a importância da presente proposição legislativa.
Assim, o projeto em tela traça linhas básicas para a definição
do exercício da profissão de Doula. É indispensável reconhecer a
importância dessas profissionais por meio de definição legal de seu
campo de atuação. Atualmente, conforme depoimento de profissionais,
na capital São Luís, estado do Maranhão, somente a Maternidade
Benedito Leite permite a entrada de Doulas no acompanhamento da
parturiente. E a rede privada não permite. Tendo relatos que havia
algumas maternidades que cobravam para que a Doula pudesse entrar
em suas instalações para acompanhar as parturientes.
Portanto, é de suma importância a aprovação desse projeto de
lei, e é o que se pleiteia e espera.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
abril de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 230 / 19
Dispõe sobre a impossibilidade de investidura em
cargo público, ante a existência de condenação,
com trânsito em julgado, pela prática de qualquer
modalid ade de abuso sexual contra menor
(pedofilia), violência contra a mulher (feminicídio),
intolerância, discriminação ou do preconceito por
sexo, orientação sexual e identidade de gênero
(homofobia).
A Assembléia Legislativa do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica vedada a investidura em cargo público da
administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, no âmbito
do Estado do Maranhão, por candidato que tenha sido condenado,
com sentença transitada em julgado, pela prática de qualquer modalidade
de abuso sexual contra menor (pedofilia), violência contra a mulher
(feminicídio), conforme prevê Lei nº 11.340/2006, intolerância,
discriminação ou preconceito por sexo, orientação sexual e identidade
de gênero (homofobia).
Art. 2º - a vedação de que trata o caput do artigo, valerá ainda
que cumprida a pena.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A medida proposta tem fundamento nos atributos exigíveis do
servidor público, em especial no que concerne à confiança que deve o
mesmo inspirar àqueles que venham a valer-se de seu exercício
profissional.
Essa propositura visa precaver nossa sociedade, sobretudo
crianças indefesas, mulheres da possibilidade de recaída de tais pessoas,
vez que especialistas afirmam que se tratam de doenças que só podem
ser controladas, não curadas.
Em que pese a necessidade de ressocialização de ex-condenados
e, não menos, a importância da reabilitação, constitui-se a pedofilia,
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em desvio de comportamento com elevada probabilidade de
reincidência. Portanto, trata-se a vedação ora pretendida de critério
necessário a que sejam evitadas situações cuja gravidade seria
inaceitável, mormente se facilitadas pela condição de servidor público
do agente.
No Estado do Maranhão como no mundo, cresce o número da
criminalidade na área digital, crimes esses que vêm se popularizando
na medida em que a rede se expande e se torna de fácil acesso para
todas as pessoas, inclusive crianças e adolescentes. Nesse sentido, nos
últimos anos, o crime de “pedofilia” tem avançado junto com a internet.
Os pedófilos aproveitam-se e criam perfis falsos em redes sociais,
utilizam-se de linguagem de fácil entendimento para conseguirem a
confiança das crianças e adolescentes.
Vale citar que são comuns e aceitas, universalmente, restrições
semelhantes relacionadas ao ingresso e permanência em algumas carreiras
específicas, tais como a Magistratura, do Ministério Público, das
Polícias e Forças Armadas, dentre outras, onde fica evidente a
exigibilidade de critérios rigorosos relacionados aos antecedentes dos
candidatos e perfil psicológico.
Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, visto que será
uma ferramenta para ajudar a coibir a prática desses crimes o que tem
ocorrido em uma escalada crescente no nosso Estado. Assim sendo,
submetemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a
presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 25 de abril de 2019 – THAIZA HORTEGAL
- Deputada Estadual.
PROJETO DE LEI Nº 231 / 19
Institui o Programa “Apague essa Ideia”.
Art. 1º. O Estado do Maranhão institui o Programa “Apague
essa ideia” que consiste numa política pública de combate ao consumo
de drogas, através de parcerias com Instituições religiosas e
Comunidades Terapêuticas que deverão disponibilizar voluntários para
realizarem palestras educativas em escolas da rede pública estadual de
ensino, clínicas, hospitais, juizados especiais criminais, locais públicos,
dentre outros.
Parágrafo único. Constitui objetivo do Programa de que trata o
“caput” deste artigo assegurar, dentre outros:
I – bem-estar social e psicológico da população em geral;
II – a realização de campanhas educativas que especifiquem as
consequências do uso das drogas por crianças, adolescentes, jovens e
idosos;
III – a promoção de palestras, seminários e congêneres, nas
escolas da rede pública de ensino do Estado do Maranhão, no intuito
de maximizar a política sobre drogas, através de profissionais
multidisciplinares;
IV – reduzir os índices de depressão, ocasionada pelo vício em
drogas;
V – inibir a prática do suicídio, que, por vezes, tem relação,
mesmo que distante, com o uso constante de drogas.
Art. 2° O Programa “Apague essa ideia” será executado pelo
Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Segurança
Pú blica e de Saúde em parceria com Instituições religiosas e
Comunidades Terapêuticas, no intuito de implementar as políticas
voltadas à promoção do referido Programa.
§ 1° O Governo do Estado do Maranhão, através das Secretarias
de Segurança Pública, Saúde e Assistência Social, deverão treinar os
voluntários que se apresentarem para cooperar com essa iniciativa e,
ainda, disponibilizar para material educativo que deverá ser distribuído
nas escolas.
§ 2° As Entidades religiosas e Comunidades Terapêuticas,
deverão disponibilizar, através de seus respectivos departamentos
sociais, pessoas habilitadas para realizarem as atividades descritas no
art. 1°, parágrafo único, em seus incisos II e III.
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§ 3°. As Instituições de caráter religioso que se inscreverem
para participar do programa, terão prioridade na destinação de recursos
públicos inerentes à política sobre drogas.
§ 4° Os voluntários que se apresentarem e participarem de
fato do Programa supracitado, no ano em que houver atuado, terão os
seguintes benefícios:
a) Certificado de participação no Programa “Apague essa ideia”,
emitido pelo Governo do Estado.
b) Isenção na taxa de concurso público, realizado pelo Governo
do Estado, inerente às Secretarias citadas no art. 2°, § 1°, desta lei.
c) Serão inseridos como beneficiários da rede de atendimento
do Hospital do Servidor Carlos Macieira.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão
por conta do orçamento da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de
Comunicação, abrindo-se crédito suplementar, caso necessário.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O Programa “Apague essa ideia” tem tríplice benefício: 1)
Para o Governo do Estado que contará com uma boa quantidade de
voluntários advindos das Instituições Religiosas em todo o Estado,
tendo, portanto, baixo custo para sua execução e alto poder de alcance;
2) Para os voluntários que terão benefícios pela participação; e 3)
Especialmente, para os milhares de pessoas que serão beneficiadas.
Desse modo, verifica-se que com baixo custo, o Governo do
Estado terá um grande poder de alcance para implementar a política
sobre drogas, vez que esta vilã tem se apresentado como principal
motivadora dos mais diversos crimes, devendo, por isso, ter atenção
especial do Estado e em parceria com as Instituições religiosas e
sociedade, fazer uma grande corrente em favor de uma vida feliz.
Vale destacar que as Instituições Religiosas e Comunidades
Terapêuticas já tem um grande trabalho voltado para essa área de
atuação, porém, necessitam desse incentivo do Estado para ampliar a
área de atuação, de forma profissionalizada, através da qualificação
dos voluntários pelo Poder Público Estadual.
Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres pares,
para o qual solicito apoio e aprovação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 232 / 19
Institui o Selo “Empresa Amiga Da Saúde Mental”,
no âmbito do estado do Maranhão.
Art. 1º – Fica instituído o “Selo Empresa Amiga da Saúde
Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão.
Parágrafo Único: O selo do que trata o Caput deste artigo será
conferido às empresas que, comprovadamente, contribuem à inclusão
social de pessoas com transtornos mentais ou problemas psicológicos
e doenças afins por meio de ações, que visem o aperfeiçoamento,
valorização e humanização nas relações de trabalho, tanto do seu quadro
de empregados contratados diretamente, quanto dos que lhes prestam
serviços através de terceiros. A obtenção do “Selo Empresa Amiga de
Saúde Mental” deverá ser requerido ao órgão competente do Poder
Executivo pela empresa interessada, mediante apresentação de
documentos.
Art. 2º É prerrogativa da empresa que aderir ao programa utilizar
o “Selo da Empresa Amiga da Saúde Mental” em suas peças publicitárias
e ser citada nas publicações promocionais oficiais.
Art. 3º São objetivos desta Lei:
I- a inclusão de pessoas com transtornos mentais ou problemas
psicológicos e doenças afins;
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II- conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre a
importância da inclusão social da pessoa com transtorno mental ou
problemas psicológicos e doenças afins;
III- o estímulo, incentivos e facilidades fiscais estaduais às
empresas beneficiadas com o Selo;
IV- promoção e prevenção da saúde mental;
V- outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à
participação e inclusão social das pessoas com transtorno mental ou
problemas psicológicos e doenças afins na vida comunitária.
Art. 4º O Selo “Empresa Amiga da Saúde Mental” terá validade
por 02 (dois) anos, podendo ser renovado indefinidamente, mediante
nova avaliação e vistoria pela Secretaria Estadual de Saúde.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento dos critérios
que autorizaram a concessão do selo antes de expirar sua validade, a
Secretaria Estadual de Saúde deverá cancelar o direito de uso do selo.
Art. 5º A Secretaria Estadual de Saúde poderá credenciar
instituição pública ou privada para avaliar os empreendimentos que
pleitearem o Selo “Empresa Amiga da Saúde Mental” e fiscalizar o fiel
cumprimento dos critérios que autorizam a sua concessão.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2019. - Wellington do Curso - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Este projeto de lei visa estabelecer medidas de fomento,
visibilidade e apoio de ações relacionadas à inclusão social da pessoa
com transtornos mentais ou problemas psicológicos e doenças afins
por meio de ações o que prestigiará construção de uma sociedade mais
livre, justa e solidária, em igualdade de condições com os demais
cidadãos.
Quanto à constitucionalidade, cumpre esclarecer que esta Casa
já aprovou Projeto de Lei 185/2017, que resultou na Lei N° 10.918, de
30 de julho de 2018, de nossa autoria, que dispõe sobre a criação do
selo “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência”.
Por tais motivos, de suma importância, apresento a presente
proposição e requeiro aos meus pares que sobre ela detidamente
deliberem para, afinal, aprovarem-na, caso a reputem benéfica para o
povo do Estado do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2019. - Wellington do Curso - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 233 / 19
Dispõe sobre a busca imediata de pessoas com
idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência física
ou sensorial e idosos no âmbito do Estado do
Maranhão.
Art. 1º A investigação do desaparecimento de pessoas com
idade até 18 (dezoito) anos, deficiência física, mental e/ou sensorial e
idosos, será realizada imediatamente após notificação aos órgãos
competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos,
Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e
internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à
identificação do desaparecido.
Art. 2º O Poder Público poderá criar um banco de informações
públicas, de livre acesso por meio da rede mundial de computadores,
que conterá informações acerca das características físicas das pessoas
desaparecidas, tais como: cor dos olhos, raça, altura e peso.
Art.3° Esta Lei revoga os dispositivos da Lei n° 10.077, de 30
de abril de 2014, que Dispõe sobre a busca imediata de pessoa com
deficiência física ou sensorial desaparecida.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 02 de maio de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei tem por finalidade assegurar a busca
imediata de pessoas desaparecimento com idade até 18 (dezoito) anos,
deficiência física, mental e/ou sensorial e idosos para assegurar a
investigação imediatamente após o desapareciemento.
Existem várias ocorrências e relatos de crianças, pessoas com
deficiência e idosos que desaparecem e os pais ou responsáveis recebem
a orientação da autoridade policial que somente poderão prestar sua
queixa junto aos órgãos de Segurança Pública do Estado do Maranhão
24 horas após o sumiço. Com a presente proposição deverá ser iniciado
imediatamente os procedimentos para busca e localização do indivíduo.
O lapso temporal de 24 horas é um tempo perdido e quase
sempre é irreversível, ou seja, já está mais do que provado por dados
estatísticos de que a grande maioria dos óbitos acontece nas primeiras
cinco horas do desaparecimento. Assim, a presente proposta fará com
que a polícia atue de forma mais eficaz, nestas situações que são bastante
complexa que é o desaparecimento de criança, adolescente, pessoa
com deficiência e idosos, ou seja, por meio de uma ação imediata se
garante uma possível localização e prevenção de uma situação mais
grave, tais como tráfico pessoas, órgãos e exploração sexual.
A Constituição Federal, no Capítulo VII, que trata da Família,
da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso (EC no 65/2010), em
seu artigo 227 e inciso II do parágrafo 1º e parágrafo 4º, assegura que é
dever do Estado proteger e colocar as crianças e adolescentes e pessoa
com deficiência a salvo de toda forma de violência, exploração, crueldade
e opressão, já no artigo 230, prevê que o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e garantindo-lhes o direito à
vida.
Nossa Constituição Estadual de igual modo, garante os direitos
da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso no Capitulo X em
seus artigos 253 a 256 no qual o Estado deverá assumir, prioritariamente,
o amparo e a proteção às crianças, aos adolescentes e a pessoa com
deficiência e idosos.
Diante ao exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Deputados e Deputados para a aprovação deste projeto de lei, que é
de grande alcance social, uma vez aprovado, resultara em medida
importante para as pessoas e familiares de pessoas desaparecimento
com idade até 18 (dezoito) anos, deficiência física, mental e/ou sensorial
e idoso.
Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta
Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 02 de maio de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI N° 234 / 19
Classifica Santo Amaro – MA, como Município de
interesse Turistico.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, Decreta:
Artigo 1º - Fica classificado como de interesse Turistico o
Município de Santo Amaro – MA.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O município de Santo Amaro – MA tem suas origens no seculo
XVII, quando um pequeno grupo de padres jesuítas portugueses,
durante a chamada reforma Pombalina, se instalou na parte oeste do
Rio Alegre.
As fazendas Santo Inácio Alegre e Santo Agostinho foram as
primeiras instalações a receber bois, cabras, ovelhas e cavalos, que os
religiosos trouxeram para a cidade. Eles também teriam trazido, segundo
se conta, uma grande quantidade de ouro.
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O lider desta companhia – Monsenhor Amaro – batizou a
cidade com o seu nome. O lugar exato onde a cidade foi fundada não
existe mais. Foi totalmente coberto pelas dunas.
Os jesuítas usavam o local para se esconder das flechas dos
indios que não queriam saber de catequisação.
Elevado a categoria de municipio em 10 de novembro de 1994
pela Lei nº 6.127, desmembrado do município de Primeira Cruz,
subordinado a comarca de Humberto de Campos – MA.
Seguindo uma caracteristica que marca quase todas as
localidades situadas nos Lençóis Maranhenses, muitas histórias
fantasticas povoam o imaginário popular de Santo Amaro do Maranhão.
A história que arrepia e fascina os santamarenses é a do “Gritador”. As
pessoas vão andando numa noite qualquer por uma estrada de areia e
de repente escutam aquele grito lancinante. “É o gritador, que, por ter
assassinado alguém, é obrigado a cumprir a penitência de carregar um
pesado fardo – o corpo da vitima – por toda a eternidade. Quando o
peso se faz insuportável, ele lança seus berros noite adentro”, conta a
Professora Zélia Reis, Coordenadora da Biblioteca Municipal.
Não menos fantástica é a lenda da “mulher com uma troucha
na cabeça”. Ela adora falar palavrões e ás vezes aparece na companhia
de uma criança. Quando isto acontece, alguem na comunidade visitada
pela senhora, vem a falecer”.
Dentre inumeros atrativos naturais, destacamos: Ponta dos
Mangues Veredes (13,5 km), Ilha de Santa Aninha (20 km), Ponta do
Mangue (22,6 km), Ponta dos Mangues-Secos (22,6 km), Ilha Rosário
(26,8 km), Ilha Mucunandiba (30,2 km), Ilha Grande (32,3 km), Primeira
Ilha (30,2 km), Ponta do Veado (23,6 km) e Ilha da Primeira Cruz (30,2
km).
Santo Amaro do Maranhão – MA, localiza-se a uma latitude
02°29’16" sul e uma longitude 43°17’34" oeste, estando a uma atitude
de 03 metros. Sua população é de 13.820 habitantes de acordo com o
IBGE/2010. Possui uma área de 1.601,20 km². Integrante da meso
norte maranhense e microregião dos lençois maranhense. Distante 241
quilometros de São Luís – MA, o acesso á cidade pode ser feito por via
rodoviário de São Luís – MA, através das BR-135 e 402. É limitado
pelos municipios de Primeira Cruz, Barreirinhas e Oceano Atlântico.
Sua economia gira em torno do comércio varejista e atacadista,
agricultura (destaque para produção de farinha de mandioca e arroz),
pecuária, pesca artesanal e comercial, e prestação de serviços em geral.
O crescimento populacional, a melhoria da infraestrutura viária,
o aumento da rede hoteleira, de restaurantes e a conscientização dos
próprios santamarenses de que é preciso curtir, valorizar e manter
esse rico patrimônio natural, está contribuindo para a descoberta pelos
munícipes dessa modalidade de turismo, que protege a natureza, traz
benefícios para a comunidade e ajuda a preservar sua cultura.
Assim sendo, Santo Amaro do Maranhão – MA tem seu
planejamento do desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à
criação de políticas públicas, pesquisas e planos de ação para os atrativos
hoje existentes em seu território e sem infraestrutura de apoio turistico.
Ainda a criação de outros atrativos expressivos, equipamentos e
serviços turisticos.
Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres
pares ao presente projeto, para que Santo Amaro do Maranhão – MA,
possa ser classificado como Município de Interesse Turistico – MIT,
desenvolvendo a sua potencialidade turistica e preservando as suas
riquezas naturais.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 02 de maio de 2019. - Arnaldo Melo - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI N° 235 / 19
Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do
quantitativo de sal e açúcar nos rótulos de
alimentos, refrigerantes, sucos e cervejas
produzidos, comercializados e envasados no
Estado do Maranhão.
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Art.1º Torna obrigatório que as indústrias de alimentos,
refrigerantes, sucos, cervejas e afins que produzem, comercializem e
envasem produtos no Estado do Maranhão informem, nos respectivos
rótulos, a quantidade de sal e açúcar contida no produto.
Art.2º O quantitativo de sal e açúcar presentes nos alimentos
deve ser informado no rótulo tendo como unidade medidas caseiras,
estabelecendo o máximo de 20% (vinte por cento) da área total do
mesmo.
Art.3º A informação deve ser apresentada em língua portuguesa
de forma didática, legível e ostensivamente destacada, utilizando-se de
imagens ou figuras que ilustrem o sentido da mensagem.
Art.4º Esta lei aplicar-se-á às indústrias que produzem,
comercializem e envasem:
I. Refrigerantes;
II. Sucos industrializados e néctares;
III. Cervejas;
IV. Biscoitos doces e salgados;
V. Salgadinhos;
VI. Bolos prontos e mistura para bolos; e
VII. Chocolates.
Parágrafo único. Será aplicado também a todos os rótulos
dos demais produtos não mencionados no caput do artigo.
Art.5º As indústrias terão um prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para adequação dos rótulos.
Art.6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 06 de maio de 2019. FELIPE DOS PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
O presente projeto que encaminho para apreciação dos nobres
pares, tem por objetivo alertar a população maranhense no que se
refere ao quantitativo de sal e açúcar dos alimentos que adquirimos,
tornando obrigatório o destaque das referidas quantidades usando como
medida “colheres de café” nos rótulos dos produtos.
Os índices de sobrepeso e obesidade em crianças, adolescentes
e adultos está crescendo ao redor do mundo e com isso o aparecimento
precoce de doenças relacionadas como a hipertensão e diabetes tipo 2.
Doenças que antigamente eram consideradas de adultos e idosos, cada
vez mais estão atingindo toda a população, independentemente da
idade do indivíduo.
Considerando que estas doenças estão diretamente relacionadas
com hábitos alimentares e a qualidade da dieta, e que na maioria das
vezes as pessoas desconhecem o valor nutricional dos alimentos
ingeridos, principalmente os processados, é imperativo que os rótulos
não apresentem apenas informações técnicas, mas também aquelas
que toda a população possa entender.
Neste sentido, apresentar no rótulo informações sobre a
quantidade de açúcar e de sal contidos nos alimentos industrializados,
em unidade de medida que as pessoas possam entender e comparar
permitiria melhor discernimento sobre a qualidade dos alimentos
adquiridos e ingeridos.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 06 de maio de 2019. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035 / 19
Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo
(Concita Braga).
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense para a
Senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo (Concita Braga),
natural de Barras-PI.
Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo, que
residam no Maranhão há no mínimo dez anos.
Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo, conhecida como
Concita Braga, nascida em 10 de maio de 1963, em Barras-PI. Filha de
José Mercedes Braga e Maria Madalena Pacheco Fortes Braga, foi
criada em Nina Rodrigues/MA. Nos períodos de 1989-1994 e 20002008, foi Secretária de Cultura da cidade de Nina Rodrigues.
Em 28 de março de 1990, com o intuito de preservar e resgatar
os traços culturais e remanescentes do Município, Concita Braga inicia
uma pesquisa dentro da comunidade para identificar qual das
manifestações populares/culturais representaria com maior dignidade
as histórias, os costumes e valores de um povo. Foi caracterizado
como a mais tênue expressão artístico-cultural, o Bumba-boi, surgindo
assim o BUMBA-BOI DE NINA RODRIGUES ‘’BRILHO DA
BALAIADA’’.
O Boi de Nina Rodrigues vem desde 1990, desenvolvendo
junto à comunidade o resgate cultural por meio da música, poesia e da
arte, na perspectiva de não deixar morrer a nossa história e a nossa
cultura.
Desde então, o Boi de Nina Rodrigues, com 29 anos de
existência, gravou 05 vinis e 23 CDs, mantendo-se como “Modelo”
para os demais grupos culturais em suas coreografias harmônicas e
ritmadas, sendo pioneiro na introdução de novos instrumentos não
utilizados até então em Bumba Boi de Orquestra, sem perder, no
entanto, suas raízes, preservando suas características regionais.
Qualidade musical reconhecida a nível nacional, quando uma
das principais toadas de criação de Concita Braga, tornou-se Hino da
Cultura Maranhense. A música NORDESTE BRASILEIRO é destaque
em todo Brasil e parte do repertório de grandes artistas.
Permeada de tradição e inovação, o Boi de Nina Rodrigues traz
não só em sua musicalidade, mas também em sua indumentária o retrato
dessa cultura tão peculiar que se desenvolve em torno da lenda de Pai
Francisco e sua esposa Catirina que, grávida, deseja comer a língua do
boi mais precioso da fazenda.
Com maestria, Concita Braga ilustra em suas indumentárias a
beleza desse auto onde ainda no período de sua criação, apresentava
um brilho especial na confecção de suas roupas, utilizando materiais
disponíveis na pequena cidade de Nina Rodrigues como penas naturais
de aves da região e bordados ricos de cor e brilho.
O Boi de Nina Rodrigues conta hoje com 160 brincantes e,
tradicionalmente, no mês de novembro, acontece o Auto da Morte do
Boi de Nina Rodrigues na cidade de mesmo nome, evento esse que
reúne vários artistas da Cultura Maranhense, assim como convidados
especiais ilustrando ainda mais o potencial da região como representante
da Arte do Bumba Meu Boi.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036 / 19
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “JOÃO
DO VALE” à Senhora Maria da Conceição Fortes
Braga de Camargo (Concita Braga).
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale para a Senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo
(Concita Braga), em função do desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.
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Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “f”, Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale, concedida para os cidadãos que concorreram para o
desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.
Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo, conhecida como
Concita Braga, nascida em 10 de maio de 1963, em Barras-PI. Filha de
José Mercedes Braga e Maria Madalena Pacheco Fortes Braga, foi
criada em Nina Rodrigues/MA. Nos períodos de 1989-1994 e 20002008, foi Secretária de Cultura da cidade de Nina Rodrigues.
Em 28 de março de 1990, com o intuito de preservar e resgatar
os traços culturais e remanescentes do Município, Concita Braga inicia
uma pesquisa dentro da comunidade para identificar qual das
manifestações populares/culturais representaria com maior dignidade
as histórias, os costumes e valores de um povo. Foi caracterizado
como a mais tênue expressão artístico-cultural, o Bumba-boi, surgindo
assim o BUMBA-BOI DE NINA RODRIGUES ‘’BRILHO DA
BALAIADA’’.
O Boi de Nina Rodrigues vem desde 1990, desenvolvendo
junto à comunidade o resgate cultural por meio da música, poesia e da
arte, na perspectiva de não deixar morrer a nossa história e a nossa
cultura.
Desde então, o Boi de Nina Rodrigues, com 29 anos de
existência, gravou 05 vinis e 23 CDs, mantendo-se como “Modelo”
para os demais grupos culturais em suas coreografias harmônicas e
ritmadas, sendo pioneiro na introdução de novos instrumentos não
utilizados até então em Bumba Boi de Orquestra, sem perder, no
entanto, suas raízes, preservando suas características regionais.
Permeada de tradição e inovação, o Boi de Nina Rodrigues traz
não só em sua musicalidade, mas também em sua indumentária o retrato
dessa cultura tão peculiar que se desenvolve em torno da lenda de Pai
Francisco e sua esposa Catirina que, grávida, deseja comer a língua do
boi mais precioso da fazenda.
Com maestria, Concita Braga ilustra em suas indumentárias a
beleza desse auto onde ainda no período de sua criação, apresentava
um brilho especial na confecção de suas roupas, utilizando materiais
disponíveis na pequena cidade de Nina Rodrigues como penas naturais
de aves da região e bordados ricos de cor e brilho.
O Boi de Nina Rodrigues conta hoje com 160 brincantes e,
tradicionalmente, no mês de novembro, acontece o Auto da Morte do
Boi de Nina Rodrigues na cidade de mesmo nome, evento esse que
reúne vários artistas da Cultura Maranhense, assim como convidados
especiais ilustrando ainda mais o potencial da região como representante
da Arte do Bumba Meu Boi.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037 / 19
Institui a “Campanha de Doação Solidária de
Sangue”, no âmbito do Poder Legislativo e dá
outras providências.
Art. 1° Fica instituída a “Campanha de Doação Solidária de
Sangue”, no âmbito do Poder Legislativo, com objetivo de incentivar
deputados estaduais, servidores da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e demais frequentadores desta Casa, que desejem
participar da Campanha.
Parágrafo único. A campanha será realizada semestralmente,
preferencialmente, às segundas-feiras e às sextas-feiras.
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Art. 2° O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão firmará parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia
– HEMOMAR.
Art. 3° A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta,
sendo proibida toda e qualquer forma de remuneração ao captador ou
doador pela doação de sangue.
Art. 4° O Poder Legislativo, através da Mesa Diretora,
promoverá, através da Rádio e da TV Assembleia, campanhas
publicitárias destinadas a estimular a doação de sangue no âmbito dos
órgãos que compõe a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa
de Estado do Maranhão.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de maio de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

dia 09 de Maio, no auditório Gervásio Santos, “Plenarinho”, das 15h
às 18h, para tratar sobre Projeto de Lei que extingue os cargos de
auxiliar judiciário - apoio técnico administrativo e auxiliar judiciário telefonista, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2019.
– WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Na forma Regimental, requeiro a Vossa Excelência, que, depois
de ouvido Plenário, sejam registrados nos Anais desta Casa, votos de
congratulações ao Jornal “O Progresso”, pela passagem dos seus 49
anos completados no dia 3 de maio do corrente ano.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
BeCKMAN” EM SÃO LUÍS, 06 DE MAIO DE 2019. - RILDO
AMARAL - DEPUTADO ESTADUAL

A doação de sangue é um gesto humanitário de solidariedade,
cidadania, amor ao próximo e bem-estar coletivo. Uma única doação de
sangue, dura poucos minutos, e é suficiente para salvar várias vidas.
Dependem desse ato solidário pessoas que se submetem a tratamentos
planejados e intervenções médicas urgentes de grande porte e
complexidade, como transfusões, transplantes e procedimentos
oncológicos, entretanto, segundo dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS), apenas 1,7% da população brasileira é doadora. O
recomendado pela entidade é de que 3% a 5% da população doe sangue.
O presente Projeto de Resolução Legislativa busca incentivar
os deputados estaduais e os servidores da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão a efetuarem a doação voluntária de sangue no
próprio ambiente de trabalho.
A doação voluntária de sangue será realizada semestralmente,
preferencialmente, às segundas-feiras e às sextas-feiras, nas
dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por
meio de parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia HEMOMAR, o qual deverá ser responsável por todo equipamento
necessário para coleta, facilitando assim o processo de doação, para
que aumente o número de pessoas que promovam esse ato de
solidariedade.
Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares,
no sentido de aprovação do presente Projeto de Resolução Legislativa.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de maio de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC
REQUERIMENTO Nº 244 / 19
Senhor Presidente,
Seja agendada para o dia 13 de junho de 2019, uma Sessão
Solene de Entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Auditor federal de finanças e controle, Welliton Resende
Silva.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.05.19
EM: 07.05.19
REQUERIMENTO Nº 245 / 19
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, a Comissão de Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de trabalho, que seja realizada audiência pública, no

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/05/19
REQUERIMENTO Nº 246 / 19
Senhor Presidente;

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.05.19
EM: 07.05.19
REQUERIMENTO Nº 247 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja agendada
uma Sessão Solene, para o dia 29 de maio do corrente, em homenagem
ao “1º Aniversário da Academia Maranhense de Ciências, Letras
e Artes Militares - AMCLAM”, fundada em 31 de maio de 2018.
A AMCLAM é um sodalício cultural cujos membros integrantes
fazem parte da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), do Corpo de
Bombeiros Militares do Maranhão (CBMMA) e algumas
personalidades maranhenses que com estas Instituições possuem laços
fraternos de amizade e relevantes serviços prestados, todos possuidores
de habilidades nas ciências, letras e artes.
Requeremos tal sessão solene de homenagem, por reconhecer
a importância de confrarias como esta, que só valorizam e incentivam
a pesquisa científica, a cultura e as artes do nosso Estado, ao tempo
que impulsiona os militares recém ingressados em sua corporação, a
intensificar cada vez mais a busca por conhecimento e motivá-los a
serem futuros pesquisadores, escritores, poetas e artistas.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 02 DE MAIO
DE 2019. - RILDO AMARAL - DEPUTADO ESTADUAL
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.05.19
EM: 07.05.19
REQUERIMENTO Nº 248 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada M ensagem de Congratulações e Aplausos, “In
Memoriam”, pelos 100 anos da chegada ao Brasil, do empresário
Armando Oliveira Gaspar, através dos seus filhos, Maria da Paz,
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Carlos, Maria de Lourdes, Maria Madalena, Antônio, Raimundo,
Maria Regina, Mário, Armando, Francisco, Maria de Jesus, Luís
Delfim e José (In Memoriam).
Justificamos o presente Requerimento, devido o exemplo de
vida do empresário Armando Gaspar, cujo trabalho desenvolvido ao
longo do tempo em que constituiu várias empresas e empreendimentos,
gerando centenas de empregos diretos e indiretos, além de ações sociais,
contribuindo proficuamente pelo desenvolvimento do Estado do
Maranhão.
Ressaltamos que por tudo que viveu, conquistou e construiu,
o luso-brasileiro Armando Gaspar sempre demonstrou ter um profundo
amor pelo Brasil.
Plenário Deputado Nagib Haickel em 06 de Maio de 2019. Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
um bom índice de desenvolvimento social, carece de uma estrutura
educacional que atenda de forma eficiente os estudantes da região.
Entendemos, assim, que a implantação da UEMAPINDARE,
será um imenso benefício não só para Santa Inês, cidade sede, mas para
toda região.
1ª SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís em 02 de
maio de 2019. - Andreia Martins Rezende - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 653 / 19
Senhor Presidente,

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.05.19
EM: 07.05.19

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.05.19
EM: 07.05.19

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Governador Flávio Dino, com a devida indexação
do anteprojeto que versa sobre a CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO
DE 10% EM CONCURSOS PÚBLICOS AO CIDADÃO
MARANHENSE NATO ou cidadão que comprovar domicílio no
Maranhão não inferior aos 12 (doze) meses que antecederem a data de
publicação do edital.
A presente indicação com anteprojeto em anexo tem o objetivo
de garantir o acesso dos maranhenses aos cargos públicos oferecidos
por meio de concurso no Estado do Maranhão. Assim, ao fazer com
que esses postos de emprego sejam ocupados pelos maranhenses, o
Maranhão irá dar um salto no desenvolvimento econômico e social.
Cumpre destacar a evidência dos problemas históricos
referentes à educação local, o que fez com que, por muito tempo, o
estado ocupasse as últimas posições nos rankings de educação pública
de qualidade, razão pela qual apresenta-se a presente proposta, como
forma de efetivar o conceito real de igualdade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 06 de maio de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 250 / 19

ANTEPROJETO DE LEI

REQUERIMENTO Nº 249 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Presidente do ProconM A, Dr. CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS,
parabenizando pelo novo cargo de Presidente do Procon-MA.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de maio de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO NO MARANHÃO, Sr. FELIPE CAMARÃO,
solicitando que INFORME OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO PROJOVEM ESTÃO
ATRASADOS HÁ 04 MESES, de acordo com relatos dos educadores.
Assembleia Legislativa do Maranhão. - Wellington do Curso Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.05.19
EM: 07.05.19
INDICAÇÃO Nº 651 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, depois
de ouvido a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro
e Costa, solicitando-lhe que determine a realização de um estudo que
objetive a criação da Universidade Estadual da Região Vale do Pindaré
– UEMAPINDARE, com sede na cidade de Santa Inês.
A presente solicitação é de extrema importância e relevância
estratégica para o desenvolvimento dos municípios, pois a região do
Vale do Pindaré, além de possuir uma grande densidade populacional e

Concede bonificação de 10% em concursos
públicos ao cidadão maranhense nato ou cidadão
que comprovar domicílio no Maranhão não inferior
aos 12 (doze) meses que antecederem a data de
publicação do edital.
Art. 1º – Conceder-se-á bonificação de 10% na pontuação final
dos concursos realizados pelo cidadão maranhense nato ou cidadão
que comprovar domicílio no Maranhão, não inferior aos 12 (doze)
meses que antecederem a data de publicação do edital.
§ 1º Para efeito desta lei, compreende-se como domicílio o
disposto nos arts. 70 e 72 do Código Civil, sendo o domicílio da
pessoa natural o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo
definitivo; quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde
esta é exercida.
§ 2º Para fins de comprovação de residência no Estado do
Maranhão, o cidadão deve demonstrar documentalmente o seu domicílio
eleitoral no Estado do Maranhão, em período, nunca inferior a 12
(doze) meses de residência fixa.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 654 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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ofício ao Diretor da Superintendência Regional do DNIT no Estado do
Maranhão, o Sr. Gerardo de Freitas Fernandes – viabilize a recuperação
da BR 310 no trecho entre a Cidade de São Bento e Bacurituba
que encontra-se em péssimas condições de tráfego colocando em risco
a vida e a segurança dos condutores. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento econômico da Região já que é a única via de acesso
entre esses dois municípios, que é utilizada diariamente para o
transporte de alunos, pacientes, moradores da região e o escoamento
da produção da região, nestes termos, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 02 de maio de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual -PP
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 656 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que ,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO, sugerindo A
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM
SÁUDE MENTAL, NA CIDADE DE PINHEIRO-MA.
Considerando a necessidade de oferta de suporte hospitalar de forma
mais ampla e estratégica no tratamento e situações de urgência/emergência
em saúde mental na região da baixada maranhense. O Serviço Hospitalar
de Referência em Saúde Mental terá por objetivo ampliar e reorganizar
a atenção e tratamento de pessoas com sofrimento ou transtornos
mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool,
crack e outras drogas.
O
centro contará com leitos e realizará assistência,
acompanhamento com profissionais especializados tais como:
Psiquiatras, Enfermeiros e Psicólogos e seguirá a lógica não
antimanicomial, que valoriza o cuidado em liberdade dos pacientes,
buscando sempre a conquista da cidadania e a reinserção social,
contribuindo assim, com o atendimento e servindo de suporte
especializado para as instituições que já realizam esse tipo de
atendimento, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A
iniciativa beneficiará não só a cidade de Pinheiro, mas também os
municípios do entorno, assegurando assistência gratuita a seus pacientes,
reabilitação biopsicossocial multidisciplinar, tratamento digno e de
qualidade, além de servir como campo de estudo, pesquisa e formação
para profissionais da área de saúde mental.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís , 02 de Maio de 2019. DR.LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 655 / 19
INDICAÇÃO Nº 657 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO, solicitando providências
no sentido de determinar QUE SEJA ANALISADA E ALOCADA A
FONTE DE RECURSO PARA A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA CULTURAL DA JUVENTUDE
MARANHENSE, considerando a importância da criação de um espaço
cultural dinâmico e interativo de comunicação, documentação,
informação, debate e disseminação do saber nas mais diversas áreas
entre nossos jovens.
O centro será um espaço de convivência para a juventude se
reunir e trocar conhecimentos, ideias e experiencias. Terá o apoio
institucional e integral do Poder Público, bem como servirá de estímulo
às iniciativas culturais já existentes, e consequentemente, contribuirá
para a inserção dos jovens na literatura, no teatro, na música, no esporte,
na dança, no folclore popular, enfim; em ações de impacto sociocultural.
Tal iniciática visa, responder aos desafios dos novos tempos em relação
às políticas públicas voltadas para a nossa juventude e espaços
destinados ao conhecimento e ao desenvolvimento cultural.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 02 de Maio de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP. ESTADUAL - PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente Na forma do que dispõe o Regimento
Interno desta casa, em seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja
encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO MARANHÃO,
EXMO. SR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,
SR FELIPE CAMARÃO E AO REITOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO, MAGNÍFICO REITOR GUSTAVO
PEREIRA DA COSTA para que tomem providências no sentido de
viabilizar um polo universitário da UEMA no município de VianaM A.
Tal solicitação se faz necessária devido o crescente número do
jovens e adolescentes saindo da cidade de Viana para buscar uma
formação superior na capital e em outras cidades, e que muitas das
vezes esse sonho é frustrado para muitas famílias por motivo financeiro.
Com a criação do CESVI (Centro de Ensino Superior de Viana),
a população de mais de 50 mil habitantes será beneficiada, contribuindo
para o crescimento educacional dos jovens e consequente inserção no
mercado de trabalho e para o desenvolvimento da região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 658 / 19
Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado um ofício ao Secretário de Estado de Esporte – Rogério
Cafeteira que viabilize um apoio com Materiais e Equipamentos para
a o PROJETO ESCOLINHA DE FUTEBOL RESGATE.
Considerando que o referido Projeto atende a 100 (cem) crianças
carentes, e a prática desportiva atualmente é uma das prioridades para
evitar o descaminho de nossas crianças e adolescentes e existe uma
carência de atividades esportivas na região. Esta solicitação também
visa melhoria no desenvolvimento sociocultural e esportivo, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 30 de abril de 2019. - ARNALDO MELO Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 659 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, a reforma do Hospital Irmã Maria
Paes Tavares para a cidade de Tasso Fragoso- MA.
Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto dos usuários e profissionais na unidade,
após concluída, não restam dúvidas que haverá aumento no número de
atendimentos, dando maior qualidade e eficiência no serviço para toda
população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE MAIO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 660 / 19
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PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de maio 2019. ADEMO SOARES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 661 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador Flavio Dino, bem como ao
Excelentíssimo Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto
Silva, solicitando que sejam realizadas Melhorias na MA-271 que
interliga as cidades de Paraibano/MA e Sucupira do Norte/MA.
A MA-271 proporciona um trajeto mais eficiente entre as
cidades de Paraibano, Sucupira, Pastos Bons e outras cidades limítrofes,
bem como, diversos povoados. Entretanto a referida rodovia precisa
passar por reformas e melhorias para entregar mais segurança e rápido
a população que nela trafegam, bem como melhorar o escoamento da
produção de pequenos produtores dessa região.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 8 de maio de 2019- DEPUTADO ARISTON –
AVANTE.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 662 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos ao
Governo do Estado do Maranhão e ao Secretário Estadual de
Infraestrutura – SINFRA, Sr. Clayton Noleto, a recuperação e
sinalização horizontal e vertical da MA-342, nos 21 Km que ligam os
municípios de Igarapé do Meio a Monção/MA, considerando que
referida MA encontra-se com péssimas condições de trafegabilidade e
sem a devida sinalização, o que vem contribuindo sensivelmente para
a ocorrência de acidentes fatais.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de maio de 2019.
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 663 / 19
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente aos Gerentes
Executivos de Relações Institucionais das Empresas Claro e Vivo no
Estado do Maranhão, solicitando providências necessárias para que
determine imediato estudo de viabilidade técnica de instalação de torre
de telefonia celular que vai abranger os povoados, Juçara, Contendas,
Boa-Vista, Estrema, Siquiriba, Anajazal, Fome, Barra, Porção, Baixinha
I, Contendas, Mata, Pequizeiro, Lagoa da Tabôa, Lagoas, Joaquinzinho,
Paldarcal, Velha Rosa, Marajá, localizado no Município de Barreirinhas.
A referida indicação faz-se necessária, em virtude da importância
da inclusão social, pois trará um grande benefício para os moradores da
zona rural desse Município, proporcionando impactos na qualidade
de vida dos mesmos, acelerando o desenvolvimento econômico e social,
além de promover o uso das tecnologias de informação.
Cumpre-nos informar que as operadoras Claro e Vivo já
possuem cobertura no Município de Barreirinhas, mas não alcança os
povoados supracitados, deixando desta maneira os mesmos isolados
das demais comunidades pelo sistema de telecomunicação.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio
Dino e a Presidente da AGED Sra. Fabiola Ewerton K. Mesquita,
solicitando que aprecie a possibilidade de APRESENTAR PROPOSTA
DE LEI, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ANTEPROJETO, no
sentido de dispor sobre “Institui a implantação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de
Pequeno Porte “ SUSAF-MA, e dá outras Providências”.
Esta Lei tem por objetivo a modernização e o fortalecimento
do Sistema Estadual de fiscalização e da inspeção sanitária e industrial
dos produtos de origem animal no estado do Maranhão,
descentralizando e fomentando a capilaridade em todos os municípios
do estado, contribuindo para eficiência e eficácia destas atividades.
Com a criação do SUSAF-MA, além de expandir a quantidade
de produtos de origem animal inspecionados, promovendo a garantia
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da qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal colocados à
disposição dos consumidores, além da introdução de ferramentas
modernas de avaliação, de conformidade com os processos e os produtos
de origem animal, por meio de auditorias realizadas no sistema, visando,
ao fim e ao cabo, à melhoria contínua no sistema de inspeção e
fiscalização.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 02 DE MAIO DE 2019. CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
PROJETO DE LEI 106/2019
Institui a implantação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte “ SUSAF-MA, e dá
outras Providências.
Art. 1º Fica instituído o Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte “ SUSAF-MA
e definidos os procedimentos para adesão das Prefeituras Municipais,
individualmente ou por meio de consórcio previsto na Lei Federal nº
11107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6017, de
17 de janeiro de 2007, dos serviços de inspeção municipais e fiscalização
sanitária, que poderá ser vinculado ao Sistema Brasileiro de Inspeção
de Produtos de Origem Animal – SISBI, integrante do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária “ SUASA, por meio de instância
definida nos termos da regulamentação federal específica.
Parágrafo único. Caberá ao Estado, através do Setor de
Inspeção Sanitária Estadual, coordenar o SUSAF-MA.
Art. 2º O objetivo do SUSAF-MA será a garantia da inocuidade,
integridade e a qualidade do produto final, orientando a edição de
normas técnicas e de instruções em que a avaliação da condição sanitária
estará fundamentada em parâmetros técnicos de Boas Práticas
Agroindustriais e Alimentares, respeitando as especificidades locais e
as diferentes escalas de produção, considerando, inclusive, os aspectos
sociais, geográficos, históricos e os valores culturais agregados aos
produtos.
Parágrafo único. A adesão voluntária das Prefeituras
Municipais ao SUSAF-MA permitirá o reconhecimento da equivalência
do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, pelo Estado, como apto a
permitir que os estabelecimentos por ele registrados realizem trânsito
intermunicipal de produtos de origem animal no Estado do Maranhão.
Art. 3 º O SUSAF-MA terá como finalidades:
I - Realizar a integração sistêmica, horizontal e descentralizada
dos serviços de inspeção municipais;
II - Traçar as diretrizes básicas da Sanidade Agroindustrial
Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte;
III - Produzir e editar recomendações e instruções, por meio
de documentos técnicos específicos e socialmente adequados;
IV - Realizar e estimular parcerias, com órgãos públicos e
privados, com instituições de pesquisa e educacionais, de capacitação,
assistência técnica e extensão;
V - Fazer a interlocução e o monitoramento dos serviços de
inspeção municipais do Estado do Maranhão;
VI - Conceder autorização, deliberação do comércio
intermunicipal, bem como descredenciar os serviços de inspeção
municipais, quando deixarem de atender aos critérios definidos no
SUSAF-MA;
VII - Organizar e manter informações cadastrais das
agroindústrias familiares de pequeno porte existentes no Estado;
VIII - Conceder autorização de uso e realizar a gestão do selo
de qualidade.
Art. 4º Considera-se para os efeitos desta Lei:
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I - Estabelecimento agroindustrial familiar:
empreendimento de propriedade sob a gestão individual ou coletiva de
agricultores familiares, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006, que por motivação de natureza econômico e
social, visam agregar valor aos produtos qu e não conseguem
comercializar “in natura”, e dispõem de instalações mínimas conforme
critérios definidos em regulamento;
II - Estabelecimento agroindustrial de pequeno porte:
empreendimento não dirigido por agricultores familiares, mas
considerados equivalentes, tendo processamento artesanal
agroindustrial com pequena escala de produção, dirigidos com meios
de produção próprios ou mediante contrato de parceria, cuja produção
abranja desde o preparo da matéria-prima até o acabamento do produto,
seja realizada com o trabalho predominantemente manual e que agregue
aos produtos características peculiares, por processos de transformação
diferenciados que lhes confiram identidade, geralmente relacionados a
aspectos geográficos e histórico-culturais locais ou regionais;
III - Serviço de Inspeção Municipal – SIM: como sendo
aquele criado por legislação específica, que visa dotar o município,
individualmente ou por meio de consórcio regional, de serviço público
de inspeção e fiscalização industrial e sanitário de produtos de origem
animal, comestíveis e não comestíveis, como estabelecimentos de abate,
processamento, manipulação, transformação, acondicionamento,
armazenamento e envasamento;
IV - Estabelecimento de produtos de origem animal:
qualquer instalação ou local nos quais sejam abatidos animais de açougue,
bem como sejam recebidos, manipulados, elaborados, transformados,
preparados, conservados, armazenados, embalados e rotulados, com
finalidade industrial ou comercial, a carne, o leite, o pescado, o mel e a
cera de abelha, o ovo e seus respectivos derivados;
V - Consórcio Público: pessoa jurídica formada
exclusivamente por Municípios, na forma da Lei Federal no 11.107, de
06 de abril de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa
nas áreas da inspeção e da fiscalização de produtos de origem animal,
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída
como associação pública, com personalidade jurídica de direito público
e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem
fins econômicos, em área de atuação correspondente à soma do território
dos seus integrantes;
VI - Equivalência: capacidade de diferentes serviços de
inspeção de atingirem o mesmo nível de proteção sanitária definido
pelo Setor de Inspeção Sanitária Estadual.
Art. 5º Para aderir ao SUSAF-MA, os municípios deverão
contar com o SIM legalmente instituído, dotado de recursos humanos
e materiais necessários ao funcionamento que atendam aos requisitos
de infraestrutura administrativa, de inocuidade e de qualidade de
produtos, de prevenção e combate à clandestinidade e fraude econômica
e de controle ambiental definidos em normas próprias, mediante
fiscalização e aprovação pelos órgãos competentes.
§ 1º Os estabelecimentos registrados no SIM com adesão ao
SUSAF-MA poderão ser habilitados para praticar o comércio
intermunicipal no Estado;
§ 2º Com o objetivo de qualificar, agilizar e facilitar os serviços
de inspeção sanitária no Estado, o Órgão Estadual responsável pela
inspeção sanitária dos produtos de origem animal poderá celebrar
convênios e firmar parcerias com os SIM que tenham adesão ao
SUSAF-MA, bem como ter atuação integrada, na forma de parcerias;
§ 3º A adesão das Prefeituras Municipais ao SUSAF-MA
possibilitará o livre trânsito intermunicipal dos produtos de origem
animal oriundos de indústrias sob registro nos SIM, dentro do Estado
do Maranhão;
§ 4º A adesão das Prefeituras Municipais ao SUSAF-MA fica
condicionada ao reconhecimento, pela Setor de Inspeção Sanitária
Estadual, do Serviço de Inspeção Municipal como equivalente ao
Serviço de Inspeção Estadual.
Art. 6º O SUSAF-MA atuará articulado com o Sistema Único
de Saúde e desenvolverá parcerias com órgãos do Estado e da sociedade,
no que for necessário, para preservar e promover a saúde pública.
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Art. 7º O SUSAF-M A contará com Conselho Gestor,
coordenado pelo órgão competente pela inspeção e fiscalização sanitária
no âmbito da Administração Estadual, de caráter consultivo, com a
finalidade de elaborar diretrizes e instruções normativas necessárias às
suas finalidades.
§ 1º O Conselho Gestor a que se refere o “caput” deste artigo
terá participação plural da sociedade civil organizada, dos municípios,
do estado, da representação de entidades de agricultores, de instituições
de pesquisa, de ensino e de extensão, de órgãos públicos ligados à
produção agropecuária, à saúde pública e ao meio ambiente;
§ 2° O Conselho Gestor a que se refere o “caput” deste artigo
poderá contar com Câmaras Técnicas compostas por profissionais de
diversas áreas de conhecimento relacionadas aos objetivos do SUSAFMA.
§ 3° O Conselho Gestor a que se refere o “caput” deste artigo
terá um Regimento Interno próprio contendo disposições sobre a sua
coordenação, a sua estrutura e o seu modo de funcionamento.
Art. 8° O SUSAF-MA emitirá um selo que identificará o
produto, para o qual a sua obtenção, regras de uso, gestão da qualidade,
entre outras providências, serão objeto de regulamento específico nos
moldes definidos pelo Serviço de Inspeção Estadual e pelo Conselho
Gestor do SUSAF-MA.
§ 1º Os rótulos dos estabelecimentos registrados no SIM que
tiverem aderido ao SUSAF-MA deverão apresentar o selo para
identificação do sistema;
§ 2º Serviço de Inspeção Estadual e o Conselho Gestor,
comunicaram a todos os envolvidos na fiscalização de produtos de
origem animal da adesão do SIM ao SUSAF-MA ou da sua exclusão;
§ 3º O SIM integrante do SUSAF-MA comunicará a todos os
envolvidos na fiscalização de produtos de origem animal do município
da adesão de estabelecimentos do SIM ao SUSAF-MA ou da sua
exclusão;
§ 4º A aprovação dos novos rótulos com o selo do SUSAFMA deverá ser comunicada oficialmente pelo Serviço de Inspeção
Municipal ao Serviço de Inspeção Estadual e ao Conselho Gestor,
para fins da atualização da base de dados.
Art. 9° A adesão será concedida ao município ou consórcio de
municípios, mediante a comprovação em auditoria de reconhecimento
de equivalência do seu Serviço de Inspeção, em atendimento aos critérios
definidos nesta lei e suas regulamentações a serem editadas pelo Governo
do Estado, pelo Serviço de Inspeção Estadual e pelo Conselho Gestor.
Art. 10° Os SIM que obtiverem o reconhecimento de sua
equivalência poderão incluir estabelecimentos de categorias já aderidas
mediante prévia análise do Serviço de Inspeção Estadual e do Conselho
Gestor.
Art. 12° Para cadastramento dos estabelecimentos no SIM,
quanto aos critérios de enquadramento de uma Agroindústria Familiar,
artesanal ou de Pequeno Porte, para fins de inclusão no SUSAF-MA,
a caracterização do estabelecimento será realizada por uma comissão
de avaliação composta por técnicos com experiência na área de
agroindústria familiar, a ser determinado pelo Serviço de Inspeção
Estadual e pelo Conselho Gestor.
Art. 13° Com a finalidade de promoção da saúde pública, o
Estado do Maranhão poderá celebrar convênios com entes da Federação
e criar programas de incentivo e de apoio aos municípios para a
estruturação dos serviços de inspeção municipais, bem como a
promoção de ações educativas, de extensão e de pesquisa visando à
qualidade dos produtos das agroindústrias cadastradas no Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e
de Pequeno Porte – SUSAF-MA.
Art. 14° Com o objetivo de promover a adequação à legislação
federal, o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial
Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF-MA, poderá abranger
estabelecimentos familiares de pequeno porte, não dirigidos por
agricultores familiares, considerados equivalentes às agroindústrias
familiares de pequeno porte, na forma do regulamento.
Art. 15° O Poder Público Estadual editará instruções
normativas que regulamentará a presente Lei no prazo de cento e
oitenta dias, a contar da data de sua publicação.
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Art. 16° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 02 DE MAIO DE 2019. CIRO NETO - 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 DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas não há até o
momento nem um inscrito no Pequeno Expediente.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) - Só para V. Exa. registrar a presença do Dr. Ricardo, que foi
candidato a prefeito na cidade de Tuntum, em 2016.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença do Dr. Ricardo, ex-candidato a prefeito,
aliás, candidato a prefeito, em 2016, pelo município de Tuntum. Seja
muito bem-vindo. Solicitação do registro feito pelo Deputado Fernando
Pessoa. Deputado Fernando Pessoa, V.Exa. tem cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
hoje subo à essa tribuna, Senhor Presidente, com duas grandes
satisfações. A primeira satisfação foi em poder estar participando desse
momento democrático aqui da Assembleia Legislativa, onde lhe
reconduzimos à presidência da Assembleia, onde o Deputado Othelino
foi reconduzido à presidência da Assembleia para o próximo biênio.
Eu acredito que todos nós deputados estamos satisfeitos. Satisfeitos
pelo trabalho que o Deputado Othelino vem fazendo à frente da
Assembleia Legislativa. Satisfeito com o Deputado Othelino por ser
um amigo, companheiro de todos os deputados, independente de ser
oposição ou situação. Então, Deputado Othelino e todos que foram
eleitos, eu desejo parabéns a cada um de vocês, que possam fazer mais
esse mandato da forma que Deus abençoe vocês e que possa fazer um
grande mandato para todos nós, Deputados, e claro para todos nós
maranhenses, que é isso que o povo espera para cada um de nós.
Senhor Presidente, mas também aqui viemos tratar sobre uma indicação
que fizemos da escola Astor Seabra, lá do município de Tuntum, Doutor
Ricardo, lá do povoado de Belém. Essa escola está sem aula. Essa
escola está sem energia. É uma escola estadual, mas aqui nós viemos
parabenizar o Secretário Felipe Camarão, agradecer ao nosso Secretário
Felipe Camarão por ter destinado uma equipe ontem à cidade de
Tuntum. O Secretário Felipe disse que, na maior brevidade possível, já
foi feito o levantamento, na maior brevidade possível, estará resolvendo
este problema. Então aqui o nosso agradecimento. Foi um requerimento
que fizemos aqui na Assembleia, uma indicação que fizemos dia 03 de
abril, e hoje nós estamos subindo aqui para agradecer. Agradecer ao
Secretário, agradecer a toda equipe da Secretaria de Educação, e também
registrar aqui a satisfação, Senhor Presidente, que o Secretário Felipe
Camarão nos falou que agora, ainda no mês de maio, estará entregando
a escola que é centenária aqui no Estado do Maranhão, Liceu
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Maranhense, que todos nós conhecemos, e disse que totalmente
reformado, climatizado. E aqui eu faço esse registro. Parabenizo mais
uma vez a gestão do nosso Secretário de Educação Felipe Camarão.
Satisfeito, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra a Dr.ª Helena Duailibe, por cinco minutos,
sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
galeria, funcionários desta Casa, bom dia a todos. Inicialmente, eu
também queria parabenizar a Mesa Diretora que foi eleita ontem e a
pessoa do Presidente Deputado Othelino que tão bem vem conduzindo
esta Casa e que de uma forma brilhante conduziu sem traumas, sem
problemas, uma eleição como a gente gosta, respeitando a democracia
e com todos nós, deputados, satisfeitos. Feliz aqui em olhar meu
Deputado Paulo Neto nesta Mesa, uma pessoa muito querida, e todos
os outros colegas, a Deputada Andreia e todos os outros. Eu queria
falar aqui da indicação que eu estou fazendo, que é uma mensagem de
congratulações e aplausos, em memória, pelos 100 anos da chegada ao
Brasil do empresário Armando Oliveira Gaspar. Nós sabemos que o
Armando Oliveira Gaspar é pai dos filhos Maria da Paz, Carlos, Maria
de Lourdes, Maria Madalena, Antônio, Raimundo, Maria Regina,
Mário, Armando, Francisco, Maria de Jesus, Luís Delfim e José. Um
português que nós temos que realmente credenciar uma história aqui
no Maranhão. Natural de Silgueiros, na província de Bodiosa, do
Conselho de Viseu, Armando Gaspar ficou órfão de pai aos dois anos.
Sua mãe, temendo por uma possível convocação para formar fileiras
nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e percebendo que
em terras brasileiras o futuro do filho seria mais promissor, decidiu,
em 1918, mandá-lo para a ex-colônia, mas até a data do seu embarque
teve que esperar alguns meses na capital Lisboa a fim de fazer os
desembaraços para a emigração. Após a longa travessia do oceano a
bordo do navio O Manco, numa viagem desconfortável, pois as
economias só lhe permitiam viajar de quarta classe, sem conforto para
dormir e até se alimentando com dificuldades, Armando Gaspar chegou
a Belém onde havia um despachante à sua espera. Da capital paraense
viajou para São Luís, de onde seguiu rumo a Cururupu, cidade do
litoral norte do estado, onde residiu o tio João Gaspar Picanço, famoso
comerciante, farmacêutico e chefe político. Amparado pelo tio, aprendeu
a desenvolver os seus pequenos conhecimentos. Já rapaz, entendeu
que o seu futuro não seria ali, mas na capital, por isso mudou-se para
São Luís onde foi empregado na firma Francisco Freitas e Companhia,
localizada na rua da Estrela, na Praia Grande, hoje conhecida como
Centro Histórico. Foi neste mesmo prédio que, quase 40 anos depois
de sua chegada ao Brasil, Armando montou a sua primeira empresa em
São Luís. Antes de se tornar empresário, foi ao encontro de dois irmãos
que residiam no Rio de Janeiro, empregou-se na Casa Matias até que
recebeu um convite para retornar ao Maranhão. O primo Antônio
Gaspar Marques, comerciante bem-sucedido em Viana, na Baixada
Maranhense, decidiu mudar para a capital e estava à procura de alguém
que pudesse continuar os negócios. Escolhido, Armando aceitou e se
estabeleceu em um dos prédios, até hoje, mais famosos da cidade, mais
conhecido como Sobrado Amarelo que muitos anos depois foi a capa e
título de um livro escrito pelo filho Carlos Gaspar. Em 1945, já casado
com Conceição de Maria Pinheiro Gaspar, mais conhecida como dona
Zizi, e pai de sete filhos, decidiu que os filhos teriam de viver no lugar
onde pudessem estudar e encontrar profissão de nível superior, pois
entendia que tudo na vida pode ser passageiro, menos o saber. Juntou
a família e rumou para São Luís, onde fixou residência na Praça de
Santaninha. A prole não parava de crescer e logo vieram mais seis
filhos, já citados anteriormente. Para manter a família com dignidade,
Armando trabalhava todos os dias da semana, raras vezes tirava um
domingo de folga. Tanto esforço tinha uma razão: a de não permitir que
um filho sequer ficasse fora da sala de aula. E a recompensa veio
quando viu todos eles formados: advogados, médicos, professores,
bioquímico, engenheiro, filósofo. Todos eles, de algum modo, apesar
dos diferentes ramos de atividade, são a continuidade dos negócios que
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Armando frutificou. Algumas das empresas que constituiu ainda estão
em atividade. Foram elas: AO Gaspar; a AO Gaspar Indústria e
Comércio; Casa Armando Gaspar; Algas Engenharia; Agropecuária
Gaspar; Agisa; Armando Gaspar Indústria S.A e Sabina Oliveira, esta
em Belém. São ramificações desses empreendimentos, Auvepar, e outras
criadas pelos filhos, após seguirem os seus próprios destinos.
Passaram-se 29 anos de sua chegada ao Maranhão para retornar à terra
natal. Foi ao encontro da mãe que passava por um delicado problema
de saúde e aproveitou a sua estada, finalmente, para conhecer Portugal.
Armando Oliveira Gaspar por tudo o que viveu, conquistou e
construiu, sempre demonstrou ter um profundo amor pelo Brasil. Sem
dúvida, um brasileiro de quem o Maranhão se orgulha, por ter feito
desta terra sua segunda morada. E a quem eu estendo esta homenagem
a todos os seus filhos que hoje continuaram com esse exemplo de vida.
Muito obrigada.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 154/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior (lê). Este projeto precisa de parecer. Vou suspender a Sessão
para que as comissões emitam os pareceres e, em seguida, retomaremos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista para anunciar o resultado da votação da CCJ.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, trata-se do Projeto de Lei n.º 154/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que dispõe sobre orientações de memória histórica e
proíbe a Administração Pública de homenagear a Ditadura. O relator
foi o Deputado César Pires que apresentou o relatório com o
substitutivo. Foi aprovado com o substitutivo do Deputado César
Pires, aprovado por unanimidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final em razão da
emenda. Projeto de Lei n.º 098/2019, de autoria do Poder Executivo,
institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa
da Ordem Tributária. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final em
razão da emenda apresentada pelo relator. Projeto de Lei n.º 049/2018,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a composição,
organização, atribuições e funcionamento do Conselho Nacional de
Saúde e dá outras providências. Senhores deputados, só retificando, o
Projeto de Lei n.º 049/2018, de autoria do Poder Executivo, dispõe
sobre a composição, organização, atribuições e funcionamento do
Conselho Estadual de Saúde e, por equívoco, no Diário está Conselho
Nacional, mas é Conselho Estadual de Saúde, CES-MA. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, vai a segundo turno.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu vou me abster a esse projeto, até porque eu coloquei uma emenda
que não foi aprovada, além de haver uma mudança nesse conselho que
eu acho desnecessária, então eu vou me abster e gostaria de fazer uma
pergunta a V.Ex.ª Em relação ao Projeto de Lei n.º 098/2019, se eu não
me engano, essa emenda de minha autoria, inclui um membro da
Assembleia nesse conselho, que é o CIRA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Respondo já, Deputado Adriano. Peço já que registrem a
abstenção do Deputado Adriano, relativa à apreciação do Projeto n.º
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049/18. Deputado César também se absteve relativo ao Projeto n.º
049/18. Deputado Adriano, de fato, a Emenda que foi aprovada no
Projeto de Lei n.º 098/18 foi a Emenda, de sua autoria, incluindo a
Assembleia. V. Ex.ª mantém naturalmente o voto favorável, não é? Eu
já pedi que se fizesse o registro, a abstenção do Deputado Adriano e do
Deputado César, no Projeto n.º 041. Projeto de Lei n.º 187, de autoria
do Poder Executivo, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vão a segundo turno os dois Projetos de Lei, o 49 e
o 187. Projeto de Lei n.º 117/19, de autoria do Deputado Adelmo
Soares, dispõe sobre tornar Patrimônio Público Imaterial do Estado do
Maranhão a Festa de Procissão do Fogaréu, realizada no município de
Caxias. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 178/2017, de
autoria do Deputado Adriano. Institui a Política Estadual de
Desenvolvimento Rural, Sustentável, da Agricultura Familiar no âmbito
do Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
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 à
promulgação. Requerimento n.º 242/2019, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço aos líderes que
indiquem os membros da Comissão solicitada pelo Deputado Rafael
que foi aprovada neste instante. Informo aos Senhores Deputados e às
Senhoras Deputadas a realização de Sessão Especial para debater as
questões orçamentárias e enfrentamentos diários, na Fundação Antônio
Jorge Dino, a pedido do Deputado Dr. Yglésio, às 11h, aqui no Plenário.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
uma Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Eu gostaria de... acho que V. Ex.ª já deverá fazer isso. É só
para ratificar amanhã a Ordem do Dia o Projeto de Lei n.º 129/2019,
para que a gente possa inseri-lo amanhã na Ordem do Dia, tendo em
vista que ele já tem Parecer tanto na Comissão de Constituição e
Justiça e da Comissão de Orçamento desta Casa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já consta aqui, Deputado Rafael, na inclusão que lerei agora.
Projeto de Lei n.º 129/2019, de autoria do Poder Executivo, em primeiro
turno; Requerimentos n.º 246 e 247/19, de autoria do Deputado Rildo
Amaral; Requerimento n.º 248/2019, de autoria da Deputada Helena
Duailibe; Requerimentos n.º 249/2019 e 250/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente, o Deputado Yglésio, por dez minutos; Deputado
Duarte, cinco minutos; Deputado Antônio Pereira, cinco; e Deputado
Rafael, cinco, mas está concedido dez minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, repita por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Yglésio, dez; Deputado Duarte, cinco; Deputado Antônio
Pereira, cinco; Deputado Rafael, cinco.
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O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Adelmo.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de
Ordem) - Eu queria só convidar os colegas parlamentares que amanhã
a gente vai estar recebendo aqui a presença do Secretário da Casa Civil
Marcelo Tavares e o Secretário de Articulação Política Rodrigo Lago,
para a gente tratar sobre a questão da Previdência do Estado e aquele
debate que aconteceu aqui na Casa, onde os colegas fizeram questão
que a gente pudesse fazer essa convocação. E a comissão nossa entendeu
fazer esse convite, que vai ser amanhã, a partir das 8h30 da manhã.
Senhor Presidente, era isso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Feito o registro, Deputado Adelmo.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhor Presidente
Deputado Othelino Neto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Hoje de manhã, lá estava havendo um debate extremamente
interessante. O Deputado Yglésio pediu que a gente participasse da
AGED, a questão de matadouros. Eu queria sugerir ao senhor e sugerir
à Mesa como um todo, no momento, que nós passássemos as nossas
reuniões das comissões para o âmbito da tarde. Quando o presidente
Neto Evangelista colocou a CCJ para tarde, a gente estendeu e dissecou
os problemas mais minuciosamente. Eu creio que se nós fizéssemos
isso todas essas reuniões, por que o que acontece? Estava lá, eu tive
que vir para cá por causa de um projeto meu, que é relatoria, que ia ser
votado e não terminei a conclusão dos trabalhos que está sendo feito
lá. Então se é 8h30, normalmente se chega atrasado. Começa dez para
as nove; quando dá 9h30, nós temos que estar na sessão. Que todas as
reuniões quando ela tivesse - e todas creio que tem - relevância, não
pode ser diferente, que a gente tivesse uma maneira, Presidente, de
ajudar porque eu vi muito rendimento da CCJ. Confesso que aprendi
muito com as situações, com os colegas, com a gente trocando ideias.
Ficou muito enriquecedor e hoje o debate era significativo. Estavam
todos os órgãos que mexem com a questão de vigilância sanitária, com
abatedores, com tudo; e nós tivemos que sair. Eu não sei como é a
posição do Deputado Yglésio, se ele ficou até no final, mas eu não
pude ficar, porque tive que vir aqui. Eu queria fazer esse registro e ver
de que ordem o senhor pode melhorar ainda mais os trabalhos da Casa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado César. Deputado Yglésio, V. Ex.ª
tem dez minutos.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Presidente, pela ordem. Só um minuto antes do Deputado
Yglésio começar a falar. Quero dizer que este convite que o Deputado
Adelmo acabou de falar pela Comissão de Administração Pública,
Deputado César Pires, é atendendo aquele entendimento que nós
fizemos com a retirado do pedido de convocação e para que a gente
possa ter as informações detalhadas. Então, amanhã, o Chefe da Casa
Civil estará aqui na Comissão de Administração pública às 8h30.
Acredito que realmente V.Exa. tem razão com relação à expansão, mas
a nossa Ordem do Dia é às 10h30. Eu acredito que dá, inclusive, para
o Presidente que deverá estar conduzindo amanhã os trabalhos, se for
o caso, suspenda a sessão até o horário de 10h30. Certo?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Yglésio, V. Ex.ª tem dez minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Finalmente, Presidente. Bom dia a todos. Na verdade, eu
venho tratar de dois assuntos. Um é fazer esse registro que foi iniciado
pelo Deputado César Pires e creio que o Deputado Ciro Neto vai
apartear aqui na discussão, fazer o registro dessa audiência que fizemos
hoje pela Comissão de Assuntos Municipais, com os membros da
AGED, do Conselho de Medicina Veterinária, Superintendência
Estadual de Vigilância Sanitária (SUVISA), o Presidente do Grupo de
Consórcios Intermunicipais do Maranhão, representantes da SFA, do
Ministério de Agricultura também, com essas pessoas realmente que
têm tratado dessa pauta dos abatedouros no Maranhão. Nós temos
esse problema dos abatedouros como um problema crônico no estado
do Maranhão porque é fruto de uma desestruturação sustentada a
longo tempo. É óbvio que não vai haver uma solução imediata, nós
criamos hoje um verdadeiro book de trabalho com os membros da
comissão para que a gente possa fazer reuniões periódicas, visando
que, até o final do ano, nós tenhamos avançado nessa pauta, como? De
duas formas que julgamos importantes: uma é a estruturação coordenada
por esta Casa de certa forma dos consórcios intermunicipais para que
as regiões, respeitando as suas próprias peculiaridades, possam criar
modelos que atendam à gestão adequada dentro dos padrões de
conformidade dos abatedouros para distribuição da carne no estado,
lembrando que isso aí é muito mais do que uma questão meramente de
pecuária, é uma questão de segurança alimentar e, portanto, de saúde
pública. O segundo ponto é o estabelecimento também da possibilidade
de parceria pública e privada, inclusive com as pessoas jurídicas desses
consórcios de abatedouros, por quê? Por conta de quê? Porque a gente
acredita que algumas regiões são tão pobres ao ponto de não
conseguirem arcar. Nesse caso, uma iniciativa privada poderia assumir
isso visando realmente uma gestão até mais eficiente e uma
autossustentabilidade do sistema. A segunda parte da reunião.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Deputado Yglésio,
conceda-me um aparte assim que possível?
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federais ou estaduais para sua conclusão e possa funcionar em forma
de consórcio naquelas regiões, mas que também vemos nas regiões,
onde não há abatedouros com viabilidade de adequação, que o Estado
veja uma forma de ter um incentivo a entes privados assim instalarem
e terem os seus abatedouros regionais na rede privada em determinadas
regiões. E só uma sugestão que nós possamos também fazer audiências
públicas regionais nessas principais regiões, onde nós temos a
problemática que há em vários municípios, mas não se tem gado
suficiente para ter o abatimento e fornecer a carne para aquela região e
outras regiões, onde há uma grande produção de gado que possa também
se instalar abatedouros.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu recebo com
grande satisfação essas sugestões do Deputado Ciro. E ressalto aqui o
empenho dos colegas que temos tido juntos nessa Comissão de
Assuntos Municipais. Obviamente, a gente já discutiu semana passada
a questão da Metropolização na grande Ilha. Avançamos agora com
essa pauta dos abatedouros no estado reforçando a importância da
mesma, campanhas de conscientização, como V. Ex.ª tão bem delineou
são importantíssimas, porque um dos maiores obstáculos a vencermos
no Estado do Maranhão, ainda é a barreira da ignorância, e não apenas
da questão do consumo alimentar. Nós estamos tratando aí, daqui a
pouquinho vamos fazer uma Sessão Especial, às 11h, a qual convido
todos aqui se fazerem presentes para discutir realmente a problemática
do atendimento aos pacientes oncológicos no Estado do Maranhão.
Haverá representantes da Fundação Antônio Dino, do próprio Hospital
do Câncer do Maranhão, para discutimos essa temática tão importante.
E realmente somarmos esforços. Porque, hoje, no Maranhão, nós temos
praticamente sete mil casos novos de câncer por ano. As pessoas
continuam sofrendo muito com diagnósticos tardios. E um desses
problemas, e um desses entraves é a ignorância. Realmente, às vezes,
ter o problema, não procurar o tratamento médico público, por
desprezar aquilo ali no momento inicial, relevar o problema.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu, Deputado
Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Pois não,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (aparte) – Bem,
deputado, quero parabenizá-lo também pela condução da audiência na
Comissão de Assuntos Municipais, onde nós tivemos um grande
proveito com várias autoridades expondo a real situação do nosso
estado no que diz respeito aos abatedouros públicos e privados. Eu
acredito que daquela reunião nós podemos tomar como diretrizes ou
prioridades para os nossos encaminhamentos a questão principalmente
das campanhas de publicidade que esta Casa, por meio do seu sistema
de comunicação, incentive também o Governo do Estado e os governos
municipais a terem essa conscientização das pessoas. No primeiro
momento, nós temos a cultura do consumo da chamada carne quente,
sem passar pelo resfriamento, e a iniciativa privada vê isso como um
empecilho para seu investimento. Então eu acredito que deveríamos
iniciar com essa campanha de conscientização das pessoas e também
com o Susaf, que é um projeto de minha autoria que foi apresentado
aqui, o Projeto nº 106/2019, fruto de uma discussão com integrantes
do Sinfar-MA. Apresentamos, foi barrado na Comissão de Constituição
e Justiça por vício de iniciativa, nós apresentamos ao Governo do
Estado em forma de anteprojeto e acredito, pelo que foi dito hoje pela
presidente da AGED, que o mais breve possível será apreciado por
esta Casa, vindo do Governo do Estado. Também precisamos ressaltar
a questão da parceria Famem, Aged e Sema, para que fortaleça os
mun icípios na sua composição dos seus SIM (Serviço de
Inspeção Municipal), orientando da melhor forma possível para
atualização das suas legislações e a implantação da sua funcionabilidade,
para que possam vir integrar o sistema Susaf no nosso Estado. Também
eu acredito que devemos ver a questão dos consórcios, a sua viabilidade
nos municípios, onde os doze abatedouros citados pela AGED que se
tiver um pouco mais de investimento se adequem, que seja feito de
forma em parceria com o Estado ou que possam ser destinadas emendas

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Voltando
para o nosso tema, o tema da reunião. Eu já acompanho essa situação
dos matadouros há muito tempo. Eu ouvi aqui, Deputado Ciro, a quem
eu tenho um respeito muito grande, acho um rapaz tem um futuro
político, o pai dele foi meu aluno, um excelente amigo meu, prefeito. E
o Ciro, um grande exemplo de político. Mas, olha, muitas coisas foram
ditas ali, extremamente relevante à discussão, mas uma coisa, Doutor,
foi chamada atenção, que eu acho que é comum, Ciro: Uma, não tem
recursos para construção dos matadouros. E o rapaz com uma lucidez
extrema foi mais além. A prefeitura não tem recursos para manter as
estruturas. Então vai mais além da reunião. E, infelizmente, eu não
pude fazer, de uma questão conceitual. Que cada um ali colocou o seu
ponto de vista, mas para poder sedimentar e dar vazão aos sentimentos
nossos que estávamos ali, só com um projeto de Governo, e não de
órgãos. Porque eles reconhecem a nossa deficiência. Tem uma lei nossa,
de nossa autoria, Doutor Yglésio que diz da obrigatoriedade de nos
açougues estarem fixados o nome do médico veterinário que fez a
inspeção. Quando ela coloca ali sete matadouros dentro de uma
população de 7 milhões e 35 mil habitantes, que é mais ou menos do
Maranhão, qual o percentual que come carne inspecionada e o
percentual de que não come carne inspecionada? É fato. Onde a Aged
conseguiu colocar veterinários para poder inspecionar dentro dos
matadouros? Quase não tem. Infelizmente eu tive que sair. Estou falando
isso com dados, dados concretos do próprio Conselho. Então ou o
Governo... E não é uma questão de agora; é comportamento histórico.
Não quero reduzir a uma expectativa temporal, não, porque eu não
costumo discutir isso. Eu discuto o todo; não discuto fases de governo,
não. Mas eu vou dizer para você: ou a gente se une porque teve caso
aproveitável daquela Emenda de Bancada, que a moça, Deputado Ciro,
falou também. É algo que nós devemos abraçar essa luta e a nossa
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própria Emenda. Quando eu digo nossas própria Emenda, dos 30 e
tantos, a minha não vai ter, mas eu acho que seria interessante para
isso, e fazer vigorar essa lei minha. É uma lei antiga aqui. Você está me
entendendo? E a própria Lei federal que ela citou, que é uma lei antiga,
já obriga a contratação de médicos veterinários. O mínimo que se podia
fazer era colocar um médico veterinário, e não coloca. Matadouro não
tem, não. O senhor pode ter certeza que não tem.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Um aparte, Deputado?
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Marco
Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Eu queria fazer uma contribuição, mas é no sentido de
destacar o mandato de V. Ex.ª. Lógico que V. Ex.ª jamais pediria para eu
comentar a respeito, mas eu percebo, nesses poucos meses que V. Ex.ª
está nessa Casa, a grandeza que tem trazido aos debates da Casa, a sua
maneira de participação nas comissões, um grande estudioso que é.
Agora o relatório do empréstimo, tanto que Vossa Excelência estudou,
poderia ter pedido a contribuição dos consultores legislativos e, de
repente, ter reduzido esse tempo de estudar. Mas Vossa Excelência
optou por estudar, por se dedicar. Fez um relatório muito preciso,
com muita segurança. E permeia de vários temas, desde a saúde, que
esperávamos de Vossa Excelência. É o caso da audiência amanhã da
sessão; hoje, tratando do câncer; a metropolização. Agora um tema
muito importante a questão dos matadouros. Eu faço questão de
destacar, porque um mandato com a visão ampla que Vossa Excelência
tem, como um estudioso que é, uma pessoa com vontade de contribuir.
E testemunha que Vossa Excelência está conseguindo fazer o que se
dispôs a fazer aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, parabéns,
Deputado!
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Fico feliz em
ouvir tais comentários vindo da pessoa que Vossa Excelência é,
Deputado Marco Aurélio, muito obrigado. Para concluir o
pronunciamento, realmente gostaria de destacar essa questão dos
abatedouros. Nós vamos formar realmente um grupo de trabalho, que
vai ter início, meio e fim de atividades, e o mais importante, resultado.
A gente está muito comprometido realmente em entregar, até o final do
ano, resultados com esse trabalho na Comissão, e melhorar realmente
essa questão tão importante, uma pauta de segurança alimentar e de
saúde no Estado. E aproveito aqui para reforçar o convite para que os
colegas deputados fiquem para a sessão realmente com a Fundação
Antônio Jorge Dino, para que a gente possa discutir os aspectos de
atendimento da fundação e do atendimento de câncer no estado do
Maranhão, porque realmente os pacientes precisam e nosso papel,
enquanto parlamentares, é garantir total apoio a essa causa. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados,
inicialmente parabenizo o Deputado Othelino Neto e toda a Mesa pela
recondução dos trabalhos até o ano de 2022. De fato houve um consenso,
houve uma unidade aqui na Assembleia para a garantia de recondução
desses bons trabalhos. Venho à tribuna nesta oportunidade para
comemorar e agradecer a todos os deputados por terem aprovado de
forma unânime mais um projeto de lei de minha autoria, dessa vez um
projeto que visa à valorização da memória histórica, a valorização e o
respeito das garantias constitucionais fundamentais. Esse projeto de
lei, que agora foi aprovado e segue para a sanção do Governador Flávio
Dino, dispõe sobre a orientação da memória histórica e proíbe a
administração pública de homenagear a ditadura e dá outras providências.
Esse projeto, que contou também com a colaboração do Deputado
César Pires, mostrando a importância da união nesta Casa. Esse projeto,
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que está em acordo com a ONU, está em comum acordo com as diretrizes
constitucionais e internacionais para que nós possamos fazer o nosso
Estado colaborar para a garantia de direitos previstos na Constituição
Federal de 1988. É importante destacar que, neste momento de crise,
não apenas econômica, mas de uma recessão moral, é importante que
nós possamos valorizar os nossos princípios, não apenas religiosos,
mas nossos princípios fundamentais, mesmo porque a Constituição
Federal de 1988, a Constituição Cidadã, é fruto de inúmeros movimentos
sociais, inúmeras lutas, lutas que hoje traduzem direitos que não podem
ser prescritos, esses direitos não podem ser reduzidos. E uma forma
de garantir esses direitos, como direito à vida, direito à saúde, direito à
segurança, direito à dignidade da pessoa humana, uma das formas de
garantir esses direitos é fazer com que, em nenhuma hipótese, o Estado
e órgãos públicos venham homenagear ditadores, venham homenagear
aqueles que outrora fizeram com que pessoas sofressem e tivessem o
perecimento dos seus direitos. Eu gostaria aqui de destacar, nesse
tempo que resta, um fato que ocorreu no mês passado, quando eu tive
a honra de estar presente em um dos atos mais emocionantes, justos e
humanos dos últimos tempos, aqui no Maranhão e no Brasil. Um ato
contra a ditadura, a favor da democracia e pela reparação histórica de
uma injustiça. Na ocasião, o Governador Flávio Dino homenageou o
Manoel da Conceição, trabalhador maranhense que foi torturado pela
ditadura e ficou com sequelas físicas permanentes, além das sequelas
da alma, tudo porque seu Manoel fazia na época da ditadura o que nós,
deputados e deputadas, estamos aqui tentando fazer, que é defender
direitos, é garantir direitos, é garantir prerrogativas constitucionais,
numa tentativa de reparar a injustiça e a violência que o Estado Brasileiro
em um triste momento de brutalizarão e truculência, sem paralelo na
nossa história nacional, vergonhosamente, impôs ao senhor Manoel da
Conceição. o Governador Flávio Dino, que é um jurista, hoje
Governador do Estado e, em outro momento da história, foi juiz federal,
propôs uma indenização oficial ao nosso bravo trabalhador maranhense,
que hoje em uma cadeira de rodas exibe não apenas marcas da ditadura,
mas as marcas de quem não tem vergonha de lutar pelo o que é justo e
pelo o que é certo. Uma homenagem, uma indenização necessária que
simboliza o nosso apreço pela democracia, pelas liberdades
democráticas e populares. Simboliza o nosso respeito pela vida humana
e nossa defesa pelos direitos humanos fundamentais. Defesa que é um
dever cívico a qual não devo me furtar e, claro, nenhum de nós iremos
nos furtar. Por isso também protocolei nesta Casa este projeto que
agora foi aprovado ao tempo em que comemora a aprovação desse
projeto, repito, segue à sanção governamental. E eu peço a esta Casa
que a gente possa analisar, Presidente Othelino, com muito carinho,
essa proposição feita pelo Governador Flávio Dino. E que nós possamos
garantir que pessoas como Manoel da Conceição sejam homenageadas
em prol dos direitos fundamentais, Viva o Brasil! Ditadura nunca mais!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Muito bem, Senhor Presidente, meus cumprimentos à V.
Exa. aproveitando para cumprimentar outra vez pela sua reeleição, a
Mesa como um todo, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
imprensa, galeria e internautas. Senhor Presidente, ocupo esta tribuna,
mas antes eu gostaria de ler a Mensagem Bíblica. E, hoje, Salmo 15:
Senhor, quem habitará o teu Santuário, quem poderá morar no teu
Santo Monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é
justo, justo que de coração fala a verdade e não usa a língua para
difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia
contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra
os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando
sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem
aceita o suborno contra o inocente, quem assim o procede nunca será
abalado. Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna para fazer primeiro
declarar aqui aos companheiros, a morte de uma grande amiga e fazer
uma homenagem a essa amiga, uma amiga querida, uma senhora de mais
oitenta anos e que faleceu em Belém do Pará, mas era moradora de
Cidelândia. E naquela cidade, Rita Guedes Ferreira. E naquela cidade
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de Cidelândia foi vereadora, servidora pública municipal por muitos
anos ali trabalhando na Secretaria de Saúde, e sempre com atenção
especial para a população daquela cidade, em especial na saúde pública.
Rita Guedes, que foi uma pessoa como uma mãe. Desde a primeira
eleição que estamos juntos, que vota em mim., me recebia em sua casa
de braços abertos, sempre com sorriso no rosto. Era uma mulher
lutadora, uma grande mãe de família. Um sustentáculo da sua casa.
Uma pessoa que merece, que passou por essa vida e por esse mundo,
deixou uma marca de respeito. Uma marca de amizade e de trabalho
pelo próximo. E essa homenagem eu quero fazer aqui para ela. Então,
Senhor Presidente, entramos com requerimento pedindo que, depois
de ouvida a Mesa, fosse consignado nos anais desta Casa o falecimento
da Rita Guedes Ferreira. Ela é natural da Paraíba, de Corema, e foi uma
das grandes defensoras também, inclusive, da emancipação do
Município de Cidelândia. E destaquei aqui já também seu valoroso
trabalho pela saúde pública. Então fica o nosso registro desse exemplo
de mulher, guerreira, de mulher lutadora pela sua família, pelos seus
amigos, mas principalmente pela comunidade cidelandense. Eu quero
deixar esse registro aqui a todos e dizer o meu respeito, o meu carinho.
E pedir desculpas à família e a sociedade de Cidelândia por não estar
ontem lá no seu sepultamento, visto que nós tínhamos um compromisso
aqui daquela eleição, da eleição da Mesa e eu tinha que vir. E vim, mas
mandei um representante nos representar lá em Cidelândia, na Câmara
Municipal, onde foi feito o velório. E com certeza estaremos lá na
missa de sétimo dia para fortalecer esse vínculo nosso com a família e
com a cidade de Cidelândia. Eu também não poderia deixar de falar em
relação, até chegamos um pouco atrasado na sessão ordinária de hoje,
devido estarmos ali na Sala de Comissões, numa audiência realizada
pela Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo Deputado
Yglésio, onde se tratou de um assunto de extrema importância, que é a
questão dos abatedouros públicos no Estado do Maranhão. Vimos lá
que 50, 60, mais de 60% dos abatedouros, hoje, não têm condição
mínimas de fazer o seu trabalho. Inclusive alguns abatedouros na minha
região foram fechados recentemente, e precisamos buscar uma solução.
E uma das soluções ali colocadas são os consórcios. Já se marcou uma
nova reunião dentro da parte da tarde, onde nós tínhamos mais tempo,
para podermos discutir tal problemática e, principalmente, apontarmos
uma solução. E esta Casa estará aproximando cada vez mais e trazendo
e apontando soluções e também buscando ajuda do Governo do Estado,
ajuda dos municípios, para que juntos possamos, realmente, Senhor
Presidente, resolver esse problema tão importante para a saúde pública,
pois é questão sanitária. E também do ponto de vista da economia é de
grande importância, uma vez que, quando você trata de saúde pública,
se você consegue resolver algumas questões, você diminui o gasto com
a saúde pública. Se você resolve a questão dos matadouros, você
aumenta a arrecadação para o município, aumenta a arrecadação para o
Estado e também você dá mais emprego. Então é também uma questão
de economia. Eu acredito muito numa economia forte é que se fortalece
todos os outros setores, como saúde, como educação, segurança, etc.
Senhor Presidente, eram essas as minhas colocações nessa manhã,
muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, com apartes.
Deputado Rafael não está presente no Plenário.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, só para lembrá-lo que eu gostaria de falar pela liderança.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius Louro, agora é o bloco que V.Ex.ª lidera.
V.Ex.ª quer falar pela liderança ou pelo bloco?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pela liderança,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pela Liderança, com a palavra, o Deputado Vinícius Louro,
por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para falar da nossa ida à cidade de Arari, cidade esta onde eu
tenho muito carinho. Quero agradecer pela grande votação que nós
tivemos naquele município por meio do nosso grupo político, Deputado
Marco Aurélio, um pequeno grupo político onde não tivemos o apoio
de ninguém, do prefeito, de ex-prefeitos, de vice-prefeito, de nenhum
vereador. E lá esse pequeno grupo político nos tornou o terceiro mais
bem votado daquela cidade, onde obtivemos mais de mil votos. Esse
grupo político realmente tem um trabalho ímpar naquela cidade, e eu
quero agradecer aqui ao César Ericeira, ao Luís Ericeira, a todas as
pessoas da família Ericeira, agradecer ao meu amigo, o ex-vereador que
foi também aniversariante no sábado, naquela cidade, onde nos convidou
e nós estivemos presentes. Meu amigo Citó, na cidade de Arari. Também
esteve lá o Chicão, outras lideranças que estiveram presentes nesse
aniversário, mas também como apoiador, Dona Concé, Saulo, do
povoado de Manoel João onde nós colocamos recursos para que fosse
asfaltado aquele município, colocamos asfalto tanto no povoado
Manoel João como no bairro Rui Filho e no bairro Trizidela daquela
cidade. Quando nós trabalhamos, Deputada Mical, estamos presentes
com a sociedade, com a população e há um reconhecimento do trabalho.
Muitos deputados foram votados ali naquela cidade, mas nunca
retornaram para pelo menos agradecer o voto e muito menos com
trabalho. E nós, onde temos atuação no estado, nós retornamos sempre
presentes com as comunidades e levando benfeitorias, dando qualidade
de vida às pessoas, porque isso que é importante, todos trabalhando e,
assim, há o reconhecimento político. E a política mudou, a política
realmente hoje, a população está mostrando se o parlamentar, o prefeito,
o vereador, senador, governador, quem não estiver presente com a
sociedade mostrando realmente o seu verdadeiro trabalho, a própria
população está tirando essas pessoas que não têm compromisso com
as mesmas. Então, eu quero aqui dizer que lá nós estivemos na rádio
onde fizemos uma prestação de contas, Deputado Zito Rolim, de tudo
que nós conseguimos para a cidade de Arari, de tudo que nós fizemos.
Além desses asfaltos, nós contribuímos com a cultura, colocando uma
emenda parlamentar de 20 mil reais, beneficiando quadrilhas e boi,
como o Boi de Arari e danças ciganas, naquele município, durante o
nosso mandato. Como também nós contribuímos bastante, quando se
trata da questão da juventude. Fizemos uma Indicação para que o
Instituto Federal do Maranhão – IFMA - fosse instalado naquela cidade,
assim melhorando a capacitação dos nossos jovens. Não adianta termos
os jovens na nossa cidade, onde, Deputado Ariston, ele não possa se
capacitar para entrar no campo de trabalho de forma competitiva. E
isso a gente vê também essa grande problemática nas empresas que
vêm de fora se instalar no Maranhão e trazem as pessoas também de
fora para que venham trabalhar, porque dizem que o Maranhão não
tem pessoas capacitadas. Esse curso e esse polo do IFMA vêm
justamente para melhorar a educação dos nossos jovens, melhorar a
capacitação deles, e também melhorar a renda familiar. Porque nós
sabemos que os jovens entrando no campo de trabalho de forma
competitiva, onde ele possa realmente ganhar ali o seu salário, ele vai
contribuir também na renda familiar, ajudando os seus pais. E nós
fizemos isso, nós temos também a grande vontade de colocar recursos
para a questão das motos da Guarda Municipal. Onde a gente pode
acompanhar que a criminalidade tem crescido na cidade de Arari. E eu
estou disposto a fazer isso, colocar um recurso, Deputado Edivaldo
Holanda, que possa comprar essas motos, para melhorar ainda mais a
atenção daqueles guardas ali, que não tem nenhum tipo de estrutura
para campear toda a cidade. E um tema que é muito importante, onde
eu fiquei muito preocupado, haja vista que a gente pode ver, dando,
por exemplo, a cidade de Barreirinhas, a cidade de Atins, a cidade de
Santo Amaro. São cidades que a natureza oferece uma forma da própria
população sobreviver gerando emprego. E a cidade de Arari também
tem essa força da natureza que, hoje, nós somos conhecedores e
sabedores que tem a questão da Pororoca. A gente pode ver que vários
turistas, antigamente, vinham para cidade de Arari descendo a onda
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mais longa, Deputado Antônio Pereira, a onda mais longa do mundo,
que é o encontro do rio com o mar, o Rio Mearim com o mar e tornando
ali, em dois períodos anuais, as ondas mais longas do mundo. Agora
mesmo, há dois meses, o Globo Esporte esteve em Portugal, onde
surfistas do mundo inteiro foram lá no campeonato, descerem a maior
onda do mundo, que ela durava menos de 50 segundos. E aqui nós
temos ondas que acontecem em mais de uma hora. Por isso que são as
ondas mais longas do mundo. E ali trazia muitos turistas, as festividades
como da melancia ficou muito conhecida, principalmente pela sua
grandiosidade por causa dos turistas, os festejos de Arari, também por
causa desses turistas, porque sempre coincidia junto com a pororoca.
E agora o Poder Público Municipal acabou com todos os incentivos
para que aconteça essas festividades, principalmente esse turismo, e aí
quem perde é a cidade. Por que eu citei Barreirinhas, Atins e citei Santo
Amaro? Porque lá, Deputado Antônio Pereira, quando os turistas
chegam a essas cidades, a própria natureza já gera emprego voluntário
para essas pessoas. Como o caso se o turista chega lá de quadriciclo,
ou na sua Hilux, ou no seu carro para visitar os Lençóis Maranhenses,
já tem automaticamente o guia. Ele é autônomo, recebendo ali, fazendo
ali quase cem, duzentos, trezentos reais por dia pelo simples fato que
a natureza gera essas belezas todas para que sejam exploradas. A cidade
de Atins, da mesma forma, se as pessoas, os turistas chegam em
Barreirinhas, se eles vão pegar a lancha para ir para o Caburé, está lá
um funcionário habilitado, pessoas capacitadas lá que dão as instruções
na questão do uso do colete e tudo. Então gera emprego maciço. Então
porque não isso em Barreirinhas, junto a esse fenômeno da natureza,
que é um fenômeno que acontece só em três lugares do mundo e uma
delas é aqui na cidade de Arari? Então eu quero aqui levar à sociedade
arariense que eu vou me colocar à disposição para o que puder ser
feito. O que eu puder somar para que a gente possa voltar a questão do
turismo da cidade de Arari, alavancar esse turismo, para fomentar mais
ainda a renda dessas pessoas, melhorando a qualidade de vida das
pessoas de Arari. Então eu fico muito satisfeito. E eu quero agradecer
toda população pela votação que nós tivemos lá e me colocar novamente
à disposição, porque iremos fazer ainda mais pela cidade de Arari.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de registrar a
presença do professor Isaac e dos seus acredito que cinco alunos de
Direito Constitucional, da faculdade Florence, não são isso? Que estão
aqui presentes, acompanhando os trabalhos, obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sejam todos muito bem-vindos. Deputado Vinícius Louro,
Vossa Excelência tem oito minutos com apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente,
senhoras e senhores Deputados, membros da galeria, internautas,
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor
Presidente, o que me traz novamente a esta tribuna é para falar de um
tema muito importante principalmente nesse momento de crise, nesse
momento de dificuldade, nesse momento que o Brasil está passando e
no Estado do Maranhão não seria diferente, Deputado Zito Rolim, que
é a questão dos produtores do Projeto Salangô na cidade de São Mateus.
Eu também quero agradecer aqui pelo grande apoio que tivemos ali
quando eu cheguei em reunião. No momento eleitoral, Deputado Zito
Rolim todos os presidentes de associações do Projeto Salangô estavam
desacreditados com a classe política, Deputado Edivaldo Holanda,
todos estavam desacreditados, principalmente por deputados que
chegaram ali prometeram mundos e fundos, pegaram o voto do povo e
foram embora e nunca retornaram para realmente cumprir com suas
palavras. Mas como todos somos sabedores, como toda a sociedade
maranhense, principalmente da nossa região do médio Mearim sabe,
acompanha o nosso trabalho, a nossa forma de fazer política, com o
deputado Vinicius Louro foi diferente, Deputado Edivaldo Holanda.
Nós tivemos um momento eleitoral reunido com mais de 11 presidentes
de associações daquela sociedade, o povo dali. Olhamos o tamanho
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desse Projeto Salangô, que ali, Deputado Zito Rolim, é um projeto que
era para ser espelho nacional. Mas por questões fortuitas, que eu não
vou comentar, por questões que aconteceram no passado e prejudicaram
bastante a essas pessoas, hoje, o Projeto Salangô passa por grandes
dificuldades e uma dessas dificuldades é a questão da via de acesso,
Deputado Marco Aurélio, que lá são muitos hectares desse plantio de
arroz. E aqui, Deputado Antônio Pereira, ele hoje é maior na cidade de
São Mateus e regiões, são os maiores produtores de arroz do estado do
Maranhão. Quando nós estivemos presentes nessas reuniões, nós
fizemos compromisso de que estaremos lá presentes e, quando fosse
para escoar toda a produção de arroz, nós iríamos ajudar. A minha
ajuda chega de tal forma tanto que agora, nesse momento de dificuldade
que o estado do Maranhão está passando, mesmo sem nossas emendas
parlamentares, mas o Deputado Vinícius Louro está presente,
contribuindo junto com o prefeito Miltinho daquela cidade para que
essa via de acesso seja melhorada, agora feito um paliativo para que
essas carretas possam sair da zona onde é cultivado, onde é retirado o
arroz na zona rural. Para vocês terem noção, são várias carretas Bitrem
entrando numa estrada de chão, então ali você imagina a BR-135, a
buraqueira que está, o descaso que está, mesmo sendo asfaltada, então
imagine uma via de acesso de piçarra onde carretas com mais de 40
toneladas adentram essas estradas. Graças a Deus, em reunião com o
Marcão, com um dos presidentes representando todas as associações
que beneficiam o povoado Água Branca, Água Preta e outros povoados.
O Projeto Salangô fomenta ali, tem ali presente nesse projeto mais de
400 famílias, analisem a quantidade de pessoas ali naquele projeto que
são beneficiadas pelo cultivo do arroz. Se o problema do nosso Brasil
é desemprego, nós temos que incentivar ainda mais esses produtores a
permanecerem na zona rural, a não virem para as cidades, para que
possam ali não ter uma oportunidade de trabalho virando grandes
favelas e, às vezes, levando até famílias a mexerem com coisas erradas.
Nós temos que fomentar, valorizar, incentivar que essas pessoas
continuem na zona rural principalmente, produzindo o que a terra
oferece de melhor, que é o sustento. Ali o projeto Salangô é um projeto
muito importante para todo o estado do Maranhão. Eu sempre ouvia
falar, mesmo na época de criança, desse projeto e dos recursos que
estava adentrando para beneficiar o projeto Salangô, mas sempre tinha
um problema, Deputado Edivaldo Holanda, sempre tinha alguma coisa
que impedia que esses recursos chegassem até a zona rural de São
Mateus, que tinha esse projeto tão importante. Nós estivemos presentes
e vamos contribuir agora mesmo. Hoje já começa: a patrol já foi ontem,
o prefeito Miltinho mandou essa patrol, hoje já vão as caçambas, as
carregadeiras, tudo para fazer esse paliativo a fim de que essas carretas
possam entrar no projeto Salangô para escoar essa produção. Eu quero
aqui agradecer tanto ao secretário Clovis, que também se dispôs para
que pudesse acontecer esse movimento hoje com a nossa contribuição.
O prefeito Miltinho também está muito preocupado com as dificuldades
que o município vem passando, mas dentro de um consenso, dentro de
uma conversa, nós tivemos essa parceria e estamos dando todo o
petróleo, o combustível para que possa realmente esse maquinário
tocar nessas obras, o que foi um compromisso de campanha do
Deputado Vinícius Louro junto á cidade de São Mateus. Deputado
Edivaldo Holanda, nós temos quatro anos para cumprir com nossas
promessas de campanha e, graças a Deus, no mandato passado, nós
conseguimos cumprir com quase 95% das promessas que nós tivemos
em todas as cidades do Maranhão. Esses 5% que nós ainda não
conseguimos, já temos o aval do governador para a estrada que liga
Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. Tenho certeza de que nesse
mandato nós iremos cumprir. Então é dessa forma que trabalhamos, é
dessa maneira que realmente nós chegamos às bases, chegando no
período eleitoral, prometendo e cumprindo. E isso eu creio que todos
os parlamentares devam fazer de tal forma que aí, sim, o nosso
Maranhão será outro, aí, sim, nós iremos ter qualidade de vida às
pessoas. Porque uma andorinha só não faz verão. E se cada Deputado
que ali nas bases for pedir os votos e voltarem agora para agradecer, em
forma de benefício, as cidades maranhenses serão outras. O meu muito
obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. O Deputado Ciro estava inscrito, mas declinou.
Comunicação de Lideranças, Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado.
Senhor, quem habitará no teu Santuário? Quem poderá morar no teu
Santo Monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é
justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar,
que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o
seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que
temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai
prejudicado, que não empresta o dinheiro visando lucro e nem aceita
o suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado!
Palavra do Senhor (Salmos 15). Senhor Presidente, no início da manhã
desta terça-feira, foi com bastante tristeza que recebemos a notícia da
morte de uma criança de 5 meses, o pequeno Pietro, filho da Jadna e
filho do Anderson, lá da cidade de Guimarães. Essa criança nasceu no
Juvêncio, voltou para Guimarães e depois peregrinou no Hospital da
Criança. Recorreu às redes sociais em busca de apoio. Uma criança que
tinha dificuldades para respiração. E ela só foi socorrida, só teve o
apoio porque chegou nas redes sociais. A luta da mãe, de amigos e
familiares, para que ele pudesse ser atendido e transferido do Hospital
da Criança. Foi transferido do Hospital da Criança para o Hospital
Juvêncio Matos. Conseguiu fazer as duas cirurgias, uma traque e uma
GTT. E, de forma carinhosa, acompanhando os familiares, de forma
carinhosa, a mãe e o pai diziam que o Deputado Wellington era padrinho
da criança pela luta do Deputado Wellington para que a criança pudesse
sobreviver e pelo menos respirar, que era a luta da criança no Hospital
da Criança. E, hoje, infelizmente, a criança veio a óbito. Fica aqui o
nosso registro da luta de maranhenses em busca de saúde e tendo que
judicializar. Tendo que pedir o apoio da Justiça para poder ter acesso
à saúde. E assim são milhares e milhares de maranhenses, sejam crianças,
adolescentes, adultos, idosos. E, hoje, meu coração permeado de
tristeza, por conta da aproximação com essa família e a dor dessa
família, hoje já fizemos contato com o Prefeito de Guimarães, para que
possa providenciar o translado, o apoio à família. Já falei, inclusive,
com o Coronel Jinkings também, o Presidente Othelino também possa
dar apoio ao translado dessa família para a cidade de Guimarães. E
aproveito também a oportunidade para fazer o registro de uma senhora
em busca de apoio. Deputado Wellington, somente V. Ex.ª tem lutado
pela falta de remédios e que já denunciou no Ministério Público, mas
mais uma vez eu venho pedir o seu apoio. Falta o medicamento Zometa.
Zometa é usado para o tratamento de metástases ósseas e para reduzir
a quantidade de cálcio no sangue de pacientes com hipercalcemia
induzida por tumor (HIT). O forro do ambulatório caiu. A previsão
inicial de ser recuperado é em 15 dias, mas até agora nada. O forro do
ambulatório caiu, e ninguém faz nada. Pacientes sendo atendidos na
parte onde funciona a radiologia. Pacientes aguardam para ser
consultados em corredores lotados. Parte dos pacientes sendo atendidos
na Casa de Apoio, próximo da Igreja de São Pedro. Ladeira horrível
para o deslocamento de pacientes, segurança frágil na região, vários
ladrões se aproveitando da quase inexistência de segurança nas
redondezas do Hospital Geral, calor insuportável no local. É o
testemunho e desabafo de uma pessoa que faz tratamento de câncer no
Hospital Geral. E esse é só mais um relato de uma idosa, de pessoas
que padecem no tratamento em São Luís, no Estado do Maranhão e
tendo que judicializar. É um absurdo! E somente quem tem no seu dia
a dia, no convívio com a dor e o sofrimento e necessitando de apoio da
saúde é que sabe a dor que essas famílias passam. Mas, senhoras e
senhores, nós temos uma luta árdua e travamos nesta Assembleia
Legislativa e no Estado do Maranhão para que a saúde possa ser
realmente de todos os maranhenses. O Ministro Público, inclusive,
com uma ação de Governo do Estado e Prefeitura de São Luís para as
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melhorias e adequações do Hospital da Criança, do Hospital Socorrão
I, do Hospital Socorrão II. Vergonhosamente inauguraram somente a
recepção do Hospital da Criança e não porque são bonzinhos, não.
Decisão judicial, dinheiro público sendo desviado, dinheiro público
indo para o ralo da corrupção. Enquanto isso faltam medicamentos,
maranhenses têm que entrar na justiça para ter acesso à saúde. Tentamos
emplacar uma CPI da saúde na Assembleia Legislativa. Só tínhamos
três assinaturas para apurar as irregularidades. O desvio de dinheiro
público em duas operações da Polícia Federal foi identificado. Estavam
sacando dinheiro na boca do caixa, dinheiro desviado da saúde, enquanto
maranhenses estão padecendo com falta de medicamentos, padecendo
com falta de atendimento, à espera de uma cirurgia. E pessoas estão se
locupletando com dinheiro público, dinheiro público desviado da saúde,
sendo empregado em campanha eleitoral, pessoas se locupletando, se
dando bem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Vou concluir, Senhor Presidente. Nós apresentamos uma emenda
parlamentar que não é nossa, a emenda não é do Deputado Wellington,
não é para benefício do Deputado Wellington, uma emenda parlamentar
para o Hospital Aldenora Bello no valor de 500 mil reais que não foi
paga ainda. O Governador Flávio Dino não prejudica o Deputado
Wellington, prejudica o Hospital Aldenora Bello, prejudica o tratamento
de câncer, prejudica os maranhenses. O Governador Flávio Dino tem,
eu já falei isso e vou repetir, o Governador Flávio Dino tem exterminado
silenciosamente a população mais pobre do nosso estado, tem silenciado
diante da súplica, do pedido de socorro dos maranhenses, mas o que
ele tem feito? Ele tem exterminado de forma silenciosa a população
mais pobre que tem que judicializar, que tem que implorar para ser
atendida na rede pública de saúde no estado do Maranhão, mas vamos
continuar firmes, lutando contra o descaso, contra a corrupção na
saúde, contra os desvios de recursos públicos enquanto os maranhenses
padecem com a falta de medicamentos, com a falta de atendimento.
Hoje, faço um registro, Senhor Presidente, só para concluir, hoje eu
faço um registro de uma mãe que está, há cinco meses, percorrendo
hospitais na busca da cura para o filho no Hospital da Criança no
Juvêncio Matos, que é a Dona Jadna, ao lado do pai do pequeno
Pietro, que é o senhor Anderson, que largaram tudo para trás, deixaram
a família em Guimarães, deixaram outra filha de quatro, cinco anos e
vieram em busca do tratamento e da saúde do filho. Um homem e uma
mulher de verdade, um homem e uma mulher que lutaram diuturnamente
pelo tratamento do filho. Um exemplo, um exemplo de casal, um
exemplo de maranhenses, a dona Jadna e o senhor Anderson, que
estavam em São Luís sem terem onde ficar, dependendo da boa vontade,
dependendo de doações, da solidariedade daqueles que têm bom coração.
Isso tudo porque falta administração. É muita cara de pau! Falta
administração. O prefeito manda do interior do estado para São Luís e
não dá mais nem atenção à família. No tratamento fora de domicílio,
não é somente mandar para outro estado ou para outra cidade, tem que
acompanhar e, às vezes, a família fica se humilhando, não tem onde
ficar, se alimenta mal, o mínimo, o básico, em busca de dignidade. E o
mais importante, o tratamento de uma saúde de verdade, a busca por
um tratamento de uma saúde de verdade, não da saúde da propaganda
mentirosa, não da saúde da propaganda enganosa, mas a saúde de
verdade que os maranhenses buscam, e não encontram, pois falta
medicamentos e até o forro do ambulatório desabou. E o que o
Governador Flavio Dino faz? A propaganda mentirosa, enganosa para
a população do estado do Maranhão. É lamentável, mas vamos continuar
firmes, lutando contra o descaso na saúde do estado do Maranhão.
Que Deus abençoe a todos. Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre a vida da Jadna, sobre a vida do Anderson e que Deus possa
receber o Pietro de cinco meses. Que Deus abençoe a todos.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão. E já informo que, em cinco minutos, iniciaremos a Sessão
Especial solicitada pelo Requerimento do Deputado Yglésio, aprovado
pelo Plenário desta Casa.

Resumo da Ata da Quadragésima Quarta Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dois de maio de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados: Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, Felipe dos Pneus, Hélio Soares e Rigo
Teles. 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. Inscritos no Pequeno Expediente
ouviu-se os (as) Senhores (as) Deputados (as): Professor Marco
Aurélio, Fernando Pessoa, Rafael Leitoa, Doutora Helena Duailibe e
Daniella Tema. Não havendo mas oradores inscritos neste turno dos
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em segundo turno, tramitação Ordinária, os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 017/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que
concede título de Cidadão Maranhense ao Senador da República Marcelo
Costa e Castro; 028/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que altera a redação do Artigo 7º do Regimento Interno e 070/2018, do
mesmo Deputado, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Ernesto Luís França de Sousa. Os referidos
projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania - CCJC, foram aprovados e encaminhados à
promulgação. Em primeiro e segundo turnos, foi aprovado o Projeto
de Resolução Legislativa nº 021/2019, de autoria do Deputado Adriano,
que concede Medalha de Mérito Legislativo “João do Vale” ao Cantor
Bruno Patrício de Araújo Ferreira, com parecer favorável da CCJC.
Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 236/19, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagem de
congratulações e aplausos ao Centro de Apoio aos Pequenos
Empreendimentos – CEAP, através de seu Presidente Senhor Jesanias
do Rêgo Monteiro, pelos 30 anos dessa instituição; 237/2019, de mesma
autoria, no mesmo sentido 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. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 238 e
239//19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja
enviada mensagem de pesar às famílias dos Miradoenses e dos
Sucupirenses, pelo falecimento de seus entes queridos, em acidente na
BR 226, próximo ao Município de Caxias; 240/2019, de autoria da
Deputada Doutora Cleide Coutinho, enviando mensagem de pesar à
família da Senhora Ivete Brasil, empresária muito querida, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 27 de abril do ano em curso e 241/2019, de
autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem
do Dia o Projeto de Lei nº 178/2017, de sua autoria. No primeiro
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horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Wellington do Curso falando
pelo PSD. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
Não houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de abril de 2019.

Termo de Ata referente a Quadragésima Quinta Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
do dia seis de maio de dois mil e dezenove.
As dezesseis horas, não havia nenhum Deputado presente,
portanto não houve Sessão Ordinária e para constar foi lavrado o
presente Termo de Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 06 de maio de 2019.
Bráulio Nunes Souza Martins

Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e dois
de abril de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert
Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal,
Fernando Pessoa, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Wendell Lages e Zé Gentil. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei nºs: 200/19, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que
institui a Campanha Estadual Antitabagismo nas escolas públicas e
privadas do Estado do Maranhão; 201/19, de autoria do Deputado
Rigo Teles, que garante isenção do pagamento de IPVA as pessoas em
tratamento de câncer e 202/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, que
estabelece Diretrizes para a Instituição Sistema Estadual de Inteligência
de Segurança Pública do Estado do Maranhão – SEISP/MA;
Requerimentos nºs: 206/19, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
que seja realizada Sessão Solene em comemoração aos 400
(quatrocentos) anos da Câmara Municipal de São Luís, em data a ser
definida; 207/19, do Deputado Zito Rolim, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações a população
do Munícipio de Codó pela passagem do aniversário, a ser comemorado
no mês de abril; 208/19, do Deputado Wendell Lages, encaminhando
mensagem a Presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna,
extensivo a toda a sua família, em razão da passagem dos 25 (vinte e
cinco) anos de falecimento do seu irmão, Ayrton Senna da Silva;
(ocorrido em 01 de maio de 1994), Tricampeão de Fórmula 1 e um dos
maiores esportistas que este país já teve, além de exemplo de caráter e
dedicação que continua inspirando todas as gerações; 209/19, do
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência
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na Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de abril, do corrente ano, em
razão de atividades em Brasília, representando o Poder Legislativo;
210/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagem
de congratulações e aplausos ao Rotary Clube de São Luís - João
Paulo, através de seu Presidente, Senhor Luiz Carlos Castro Cardoso,
pelos 50 anos de fundação dessa organização humanitária; 211/19, do
Deputado Rildo Amaral, enviando mensagem de congratulações e
aplausos ao 1º TEN. QOCBM, Senhor Felipe Freitas Zenkner pela
conquista de 1º lugar na 2ª Edição do Prêmio “Você Faz a Diferença,
evento que reconhece os servidores públicos estaduais pela autoria de
projetos inéditos que visam desenvolver social e economicamente o
Estado do Maranhão e modernizar a Gestão Pública; 212/19, do
Deputado Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia o
Projeto de Lei n° 36/2017 de sua autoria; 214/19, do Deputado Roberto
Costa, solicitando que seja realizada Sessão Solene em 06 de junho de
2019 para comemorar os 2 (dois) anos da Casa de Apoio Ninar,
estabelecimento que se destina a proporcionar assistência no tratamento
de bebês com doenças que afetam o neurodesenvolvimento; 215/19, do
Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que seja discutido e
votado em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser
realizada logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto
de Lei nº 198/2019, de autoria do Poder Executivo; Indicações n°s: 595
e 597/19, da Deputada Andreia Martins Rezende, ao Secretário de
Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizado um ônibus escolar,
do “Programa Escola Digna”, para os Municípios de Raposa e São
Raimundo das Mangabeiras; 601/19, do Deputado Ariston, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Estado da Cultura, Senhor Diego Galdino Araújo, solicitando medidas
para a celebração de convênio com a Prefeitura do Município de Pastos
Bons no sentido de realizar e subsidiar a vaquejada municipal; 604/19,
do Deputado Ariston, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula,
solicitando a destinação de 01 (uma) ambulância tipo Unidade de
Suporte Avançado e uma tipo Unidade de Suporte Básico, para o
Município de Pastos Bons; 607/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao
Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, Senhor José Joaquim Figueiredo dos Anjos, solicitando a
instalação de um núcleo da Defensoria Pública do Estado no Município
de São João dos Patos; 608/19, do referido Deputado, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva, solicitando a realização de visita técnica na Rua Raimundo
Nonato da Silva, nº 99 – Bairro Vila Palmeira, nesta cidade; 609/19,
ainda ao Governado do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a inclusão no “Programa Mais Asfalto” dos
bairros: Bairro Recanto dos Signos, Residencial São Paulo e Bairro
Jardim Lisboa; 610/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao
Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de
Saúde, solicitando disponibilização de uma equipe multidisciplinar
composta por gastroenterologista, psicólogo e nutricionista para os
pacientes da Associação Maranhense de Doenças Intestinais
Inflamatórias – AMADII; 611/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando
apoio na divulgação do evento “Maio Roxo”, a ser realizado pela
Associação Maranhense de Doenças Intestinais Inflamatórias –
AMADII; 612 e 613/19, ambos do Deputado Doutor Yglésio, ao
Governador do Estado, ao Secretário de Estado de infraestrutura e ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão –
CAEMA, solicitando a pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas dos
Bairros Parque Aracagy e Bairro Divineia, nesta Cidade; 614/19, do
Deputado Edivaldo Holanda, ao Governador do Estado, solicitando
que determine ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão-CAEMA, proceder a execução do serviço de Perfuração
de Poço Artesiano, com suas respectivas instalações no Povoado Olinda
dos Aranhas, zona rural do Município São João; 615/19, do Deputado
Edivaldo Holanda, ao Governador do Estado, solicitando que determine
ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
- CAEMA, Senhor Carlos Rogério Araújo a proceder a imediata execução
do serviço de Perfuração de Poço Artesiano, com suas respectivas
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instalações no Povoado Centrinho, zona rural do Município São João
Batista; 616/19, ainda do Deputado Edivaldo Holanda, ao Governador
do Estado, solicitando que determine ao Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, a proceder a execução
do serviço de Perfuração de Poço Artesiano, com suas respectivas
instalações no Povoado Maravilha, zona rural do Município São João
Batista; 617/19, do Deputado Fábio Macêdo, ao Superintendente do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando providências para a
construção de uma passarela ao lado da ponte do Rio Peritoró, no
bairro Felipinho, zona urbana do Município de Peritoró. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente à
publicação, após deferir na forma regimental as Indicações acima
mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Roberto Costa que
elogiou a gestão do Prefeito da cidade de Bacabal, Senhor Edvan
Brandão, afirmando que desde o seu primeiro dia, ele assumiu o
compromisso de restabelecer o direito do funcionário público de receber
o seu salário em dia. O Deputado Carlinhos Florêncio criticou a gestão
do Prefeito de Bacabal, relatando vários problemas vivenciados pela
população do município e várias áreas deficitárias. Na Tribuna, o
Deputado Wellington do Curso convidou todos os presentes para
participarem da audiência pública na qual o Governo do Estado
apresentará o relatório do terceiro quadrimestre de 2018, destacando
que se trata de uma oportunidade para acompanhar esse relatório e
esclarecer dúvidas. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Projeto de Lei nº 153/2019, que autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 017/2019), que o autoriza a abrir crédito especial ao
Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense. Na sequência,
suspendeu os trabalhos, para que as Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania-CCJC: e de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Controle
se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da CCJC informou que foi concedido vista ao Deputado Adriano. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de
Lei nº 117/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que dispõe
sobre tornar Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Maranhão a
“Festa de Procissão do Fogaréu” realizada no Município de Caxias,
com parecer favorável da CCJC, acatando substitutivo oferecido pelo
autor. Sujeitos a deliberação do Plenário, foram aprovados os
Requerimentos nºs: 190/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações à
população do Município de Colinas, pelo seu aniversário comemorado
no mês de abril; 196/2019, de autoria do Deputado Antônio Pereira,
solicitando que seja consignado nos Anais desta Casa, a brilhante vitória
da Sociedade Imperatriz de Desportos sobre o Moto Clube, tornandoo campeão maranhense de futebol de 2019. Em seguida, foi submetido
a deliberação do Plenário o Recurso do Deputado Adriano, contra a
decisão da Mesa que indeferiu seu Requerimento nº 191/2019,
solicitando informações ao Ministro da Economia, Senhor Paulo
Guedes, sobre a existência de uma linha de Crédito Especial, no âmbito
federal, para pagamento de precatórios. A decisão da Mesa foi mantida.
O Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista;
os Requerimentos nºs: 197/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages; 198/2019, de autoria do Deputado César Pires; 199/2019, de
autoria do Deputado Neto Evangelista; 200 e 201/2019, de autoria do
Deputado Ricardo Rios e 185/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, foram transferidos devido à ausência dos autores. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 203/2019,
de autoria do Deputado Zé Gentil, subscrito pelos(as) Deputados (as)
Doutora Cleide Coutinho e Adelmo Soares, encaminhando nota de
pesar aos familiares da Senhora Maria do Rosário de Fátima Bezerra
de Albuquerque, esposa do Presidente da Câmara Municipal de Caxias,
pelo seu falecimento corrido no mês de abril e 204/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 3 e 4 de abril de 2019, quando
esteve em Brasília, representando este Poder. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária a
Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2019, de autoria do Poder
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Executivo; e os Requerimentos nºs: 206/2019, de Autoria do Deputado
Rafael Leitoa; 207/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim; 208/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 209/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio; 210/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe; 211/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral;
212/2019, de autoria do Deputado Adriano; 214/2019, de autoria do
Deputado Roberto Costa e 215/2019, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Roberto Costa, falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição,
criticou o pronunciamento do Deputado Carlinhos Florêncio,
reafirmando os elogios ao Prefeito de Bacabal. Pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, ouviu-se os Deputado Carlinhos Florêncio
que refutou as críticas do Deputado Roberto Costa e reafirmou seu
posicionamento inicial e Felipe dos Pneus, que criticou o ex-deputado
Stênio Rezende por atrapalhar a ida do Secretário Jefferson Portela à
cidade de Santa Inês. O Deputado Vinícius Louro, falando pelo Bloco
Parlamentar Democrático, parabenizou os (as) Prefeitos (as) Fred Maia,
Eudina Costa, Edijacir e os demais prefeitos da região do Médio Mearim
por entregarem cestas básicas aos seus respectivos munícipes. As
demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrada ao presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de abril de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Glalbert Cutrim Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho
- Segunda Secretária.
Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e três
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): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella Tema,
Doutora Thaiza Hortegal, Fernando Pessoa, Paulo Neto, Ricardo Rios
e Rigo Teles. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei nºs: 203/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que dispõe
sobre a garantia de desconto na aquisição de livros, periódicos e outros
materiais didáticos correlatos a áreas afins a sua atuação profissional e
de ensino, aos profissionais do magistério; 204/19, da referida
Deputada, que assegura o percentual mínimo de 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas na área de segurança pública do Estado do
Maranhão e 205/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a proibição do uso de imagens pessoais na administração
pública no âmbito do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário do
Estado do Maranhão; Requerimentos n°s: 216/19, do Deputado
Vinícius Louro, solicitando que seja desarquivado o Projeto de Lei
251/18 de sua autoria; 217/19, da Deputada Doutora Helena, solicitando
que seja agendada uma Sessão Solene, para o dia 30 de Abril do corrente,
às 11 horas, em homenagem ao “Dia Nacional da Mulher”; 218/19, do
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Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada mensagem
de congratulação ao Coronel Ismael Fonseca, parabenizando-o por
assumir o Comando da Polícia Militar no Estado do Maranhão, no dia
22 de abril do corrente ano; 219/19, do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias no
período de 15 a 18 do mês de abril do corrente ano, quando esteve
participando de reuniões em Brasília; 220/19, do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência, nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 15, 16 e 17 de abril do ano em curso,
tendo em vista a sua participação na Missão Complementar sobre o
Lixo Zero; 221/19, do Deputado Zito Rolin, encaminhando mensagem
de pesar a família do Senhor Wilson Nonato de Sousa, conhecido
popularmente por Bita do Barão, considerado um dos maiores líderes
umbandista do Brasil e internacionalmente, tinha uma legião de
seguidores e faleceu no último dia 18 de abril do corrente ano; 222/19,
do Deputado Rildo Amaral, enviando mensagem de congratulações ao
Coronel Ismael de Sousa Fonseca empossado como Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, na última segunda-feira,
vinte e dois de abril; Indicações nºs 605/19, do Deputado Edivaldo
Holanda, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
que determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto a proceder execução de Construção de Quadra Poliesportiva,
com suas respectivas instalações no Bairro Campinas, no Município
São João Batista; 618/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Deputado Federal Edilázio Júnior, solicitando que aprecie a
possibilidade de criação de uma Comissão Externa da Câmara dos
Deputados para averiguar diversas irregularidades no Porto do Itaqui
no Maranhão, gerido pela Empresa Maranhense de Administração
Portuária (EMAP), dentre elas indícios de fraude na licitação, execução
e fiscalização de obras no Porto do Itaqui já expostos desde o ano de
2017 até a presente data; 619/19, do referido Deputado, ao Senador da
República Roberto Rocha, com a devida indexação do anteprojeto de
lei que versa sobre a fixação de alíquota máxima para cobrança do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente nos combustíveis
e gás liquefeito de petróleo (GLP), também conhecido como gás de
cozinha; 620/19, do mesmo autor, solicitando ainda a criação de uma
Comissão Externa do Senado Federal para averiguar diversas
irregularidades no porto do Itaqui no Maranhão; 621/19, do Deputado
Edson Araújo, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a reforma e limpeza do prédio onde funciona
a Casa do Trabalhador, para melhorar as condições de funcionamento
dos trabalhos ali desenvolvidos; 622/19, do Deputado Edson Araújo,
ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao Secretário de
Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Senhor Jowberth Alves,
solicitando a inclusão do Povoado Brejo do Bezerra pertencente ao
Município de Brejo de Areia, no Programa “Multirão Rua Digna”;
623/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
realização de visita técnica no Bairro Recanto do Olho D’água, para a
análise da possibilidade de construção de uma galeria para solucionar
os problemas com alagamento que afetam a comunidade, especialmente
em virtude de fortes chuvas; 624/19, do Deputado Doutor Yglésio,
Governador, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão, Senhor José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, solicitando a instalação de um núcleo da Defensoria Pública
do Estado no município de São João dos Patos, importante instituição
para a promoção dos direitos e garantias fundamentais, em especial, o
acesso à Justiça dos hipossuficientes; 625/19, do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Saúde
do Maranhão, solicitando uma ambulância para o Município de São
João dos Patos; 626/19, da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao
Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, o Senhor
Gustavo Pereira da Costa, com vista a implantação de um Sistema de
Bonificação que atribua 20% (vinte por cento) aos pontos obtidos no
Vestibular da UEMA, pelos vestibulandos que residam no Estado do
Maranhão, que tenham cursado o 9º ano do Ensino Fundamental e o
Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) em Escolas Públicas ou Privadas deste
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Estado e, optem pela graduação em qualquer um dos Campus da
UEMA. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária,
após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutora Cleide
Coutinho, Neto Evangelista, Wellington do Curso e Rafael Leitoa. A
Deputada Andreia Martins Rezende refutou o pronunciamento do
Deputado Felipe dos Pneus. A Deputada Doutora Cleide Coutinho
relatou que protocolou uma indicação ao reitor da Universidade
Estadual do Maranhão, referente a bonificação de 20% nas notas dos
estudantes maranhenses. O Deputado Neto Evangelista, por sua vez,
destacou a comemoração do “Dia Mundial do Escoltismo”, destacando
o papel social dos escoteiros. Em seguida, o Deputado Wellington do
Curso novamente convidou seus pares para participarem da Audiência
Pública, na qual o Governo do Estado apresentará o relatório do terceiro
quadrimestre de 2018, destacando que esta será uma oportunidade
para provar que o Governador Flávio Dino é um péssimo gestor. Por
fim, o Deputado Rafael Leitoa elogiou os Programas Sociais do Governo
do Estado. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em segundo turno, a Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2019,
de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 012/2019), que dá nova
redação ao Inciso IX do Artigo 147 da Constituição do Estado do
Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, esta PEC foi aprovada em votação nominal com 33 votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, conforme
chamada nominal. Na sequência, o Presidente anunciou em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 154/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre orientações de
memória histórica, proíbe a administração pública de homenagear a
ditadura. Em seguida, suspendeu os trabalhos para que as Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho emitissem os
respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC
informou que foi concedido vista ao Deputado César Pires. Dessa
forma, o Projeto de Lei 154/19 foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária. Dando prosseguimento às votações, foi anunciando
em segundo turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 230/2018,
de autoria do Deputado Neto Evangelista, que institui o “Dia Estadual
da Pessoa com Visão Monocular”. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, este projeto foi aprovado e
encaminhado à Sanção Governamental. Em seguida, o Plenário aprovou
o Requerimento nº 197/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 29 de agosto de
2019, para a entrega da medalha “Manuel Beckman” à cantora Alcione
Nazareth. Na sequência, o Presidente anunciou o Requerimento nº
198/2019, de autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja
expedida a convocação ao Presidente da Empresa Maranhense de
Administração Portuária-EMAP, Senhor Ted Lago, para que preste
esclarecimento à Assembleia Legislativa do Maranhão sobre as
denúncias constantes no Inquérito Policial 0273/2016-4-SR/PF. Para
discuti-lo, ouviram-se os Deputados César Pires, autor do Requerimento
e Wellington do Curso, que se manifestaram pela aprovação do mesmo.
O Deputado Adriano o encaminhou a votação, pela bancada da
Oposição, no sentido a sua aprovação e o Deputado Wellington do
Curso, o fez no mesmo sentido, pelo PSDB. O Deputado Professor
Marco Aurélio manifestou-se contra o requerimento. Na sequência o
Plenário rejeitou o pedido verbal do Deputado Adriano de votação
nominal, assim como o referido requerimento, contra os votos dos
Deputados Adriano, Arnaldo Melo, César Pires e Wellington do Curso.
Ainda sujeitos a deliberação do Plenário foram aprovados os
Req uerimentos nºs: 199/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, solicitando que seja desarquivado o Projeto de Resolução
Legislativa n° 070/2018, de sua autoria; 207/2019, de autoria do
Deputado Zito Rolim, solicitando que seja registrado nos Anais da
Casa, votos de congratulações à população de Codó, pelo seu aniversário
comemorado no mês de abril; 208/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages, solicitando que seja encaminhada mensagem a Presidente do
Instituto Ayrton Senna, Senhora Viviane Senna, extensiva a toda a sua
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família, pela passagem dos 25 (vinte e cinco) anos de falecimento
Piloto Ayrton Senna; 211/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
subscrito pelo Deputado Professor Marco Aurélio, enviando mensagem
de congratulações e aplausos ao 1º Tenente QOCBM Felipe Freitas
Zenkner pela conquista de 1º lugar na 2ª edição do Prêmio Você Faz a
Diferença, evento que reconhece os servidores públicos estaduais pela
autoria de projetos inéditos que visam desenvolver social e
economicamente o Estado do Maranhão; 214/19, de autoria do
Deputado Roberto Costa, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene em 06 de junho de 2019 para comemorar os 2 (dois) anos da
Casa de Apoio Ninar e 215/19, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei n°
198/2019, de autoria do Poder Executivo. Os Requerimentos nºs: 200
e 201/2019, do Deputado Ricardo Rios e 210/2019, da Deputada
Doutora Helena Duailibe ficaram transferidos devido à ausência dos
autores. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 185/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
para que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 124/2019, da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 076/19, de sua autoria; 206/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene em comemoração aos 400 (quatrocentos) anos da Câmara
Municipal de São Luís; 209/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão Ordinária,
realizada no dia 16 de abril, quando esteve em Brasília, representando
este Poder; 212/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que seja incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Projeto de Lei n° 36/2017, de sua autoria. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Vetos
Parciais aos Projetos de Lei nºs: 118/2015 e 022/2016, do Deputado
Josimar de Maranhãozinho; 253/2015, do Deputado Roberto Costa;
318/2015, do Deputado Júnior Verde; 009/2016 e 185/17, ambos do
Deputado Wellington do Curso; 066/2016, do Deputado Sérgio Frota;
104/2016, do Deputado Edivaldo Holanda e 203/2016, de autoria do
Poder Executivo; 137 e 175/2016, da Deputada Valéria Macedo; 210/
2016, do Deputado Edson Araújo; 112/2017, da Deputada Nina Melo;
037 e 223/2018, ambos de autoria do Deputado Eduardo Braide;
049,174,182/2016 e 162/2018, do Deputado Adriano; 178/2018, do
Deputado Roberto Costa e ao Projeto de Lei de Conversão nº 004/
2018, de autoria do Poder Executivo. Também foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto de Lei 198/2019, de autoria
do Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 216/2019, do Deputado
Vinícius Louro; 217/2019, da Deputada Doutora Helena Duailibe; 218
e 220/2019, do Deputado Wellington do Curso; 219/2019, do Deputado
Edson Araújo; 221/2019, do Deputado Zito Rolim; 222/2019, do
Deputado Rildo Amaral. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu. No Tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 23 de abril de 2019. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira
Secretária. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária
Ata da Terceira Sessão Preparatória da Décima Nona
Legislatura da Primeira Sessão Legislativa para a eleição da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
para o biênio 2021 – 2022, realizada dia seis de maio de dois mil
e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Helena
Duailibe.
Às onze horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
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Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco 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. Ausente o Deputado Hélio Soares. O
Presidente em exercício, Deputado Roberto Costa, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Terceira Sessão
Preparatória, para eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, para o segundo mandato da Décima Nona
Legislatura, para o período de 1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de
2022, conforme Art. 7º do Regimento Interno deste Poder. Em seguida,
convidou as Deputadas Andreia Martins Resende e Doutora Cleide
Coutinho para tomarem seus lugares na Mesa dos Trabalhos nas funções
de Primeira e Segunda Secretárias, respectivamente e concedeu a palavra
a Primeira Secretária para fazer a leitura do Ato da Diretoria Geral com
o registro da chapa única “(Igualdade e Democracia) composta pelos
respectivos candidatos: Deputado Othelino Neto – Presidente;
Deputado Glalbert Cutrim – Primeiro Vice–Presidente; Deputada
Detinha – Segunda Vice-Presidente; Deputado Rildo Amaral – Terceiro
Vice-Presidente; Deputado César Pires – Quarto Vice-Presidente;
Deputada Andreia Martins Rezende – Primeira Secretária; Deputada
Doutora Cleide Coutinho – Segunda Secretária; Deputado Pará
Figueiredo – Terceiro Secretário e o Deputado Paulo Neto – Quarto
Secretário. Em seguida, convidou os Deputados Doutor Leonardo Sá e
Adriano para acompanharem a votação e posteriormente a apuração
junto à Mesa Diretora, conforme dispõe o inciso V do art. 8º do
Regimento Interno. Iniciado o processo de votação, verificou-se que
todos os Deputados presentes votaram na Chapa “Igualdade e
Democracia”, conforme a chamada nominal, os Deputados: Adelmo
Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco 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, em
número de 41 (quarenta e um). Registrando-se nesta votação a ausência
do Deputado Hélio Soares. Encerrada a votação, a Primeira Secretária
proclamou o resultado e o Presidente, em exercício, Deputado Roberto
Costa anunciou que a chapa “Igualdade e Democracia” obteve votação
por unanimidade, declarando assim eleita a Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Maranhão, para o segundo biênio da 19ª
Legislatura, assim constituída: Deputado Othelino Neto – Presidente;
Deputado Glalbert Cutrim – Primeiro Vice–Presidente; Deputada
Detinha – Segunda Vice-Presidente; Deputado Rildo Amaral – Terceiro
Vice-Presidente; Deputado César Pires – Quarto Vice-Presidente;
Deputada Andreia Martins Rezende – Primeira Secretária; Deputada
Doutora Cleide Coutinho – Segunda Secretária; Deputado Pará
Figueiredo – Terceiro Secretário e o Deputado Paulo Neto – Quarto
Secretário. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada
a presente ata, que lida e considerada aprovada, será devidamente
assinada. Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, seis de maio de 2019. Deputado Roberto
Costa - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende - 1ª Secretária.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - 2ª Secretária.
Ata da Sessão Solene para entrega de medalhas do Mérito
Legislativo Manuel Beckman aos bombeiros maranhenses que
prestaram relevantes serviços às vítimas da tragédia de
Brumadinho, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia vinte de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para
entrega de Medalhas de Mérito Legislativo Manuel Beckman aos
bombeiros maranhenses que prestaram relevantes serviços às vítimas
da tragédia de Brumadinho, concedidas por meio do Projeto de
Resolução n.º 009/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista. Em
seguida, convidou para compor a Mesa, o Exmo. Senhor Deputado
Neto Evangelista; o Exmo. Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado
de Comunicação Social e Articulação Política, neste ato, representando
o Governador Flávio Dino; o Exmo. Senhor Jefferson Portela, Secretário
de Estado de Segurança Pública; o Coronel Luongo, Comandante da
Polícia Militar; o Exmo. Senhor Coronel Célio Roberto, Comandante
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão; o Tenente
Moreira, nesse ato, representando o Capitão de Mar e Guerra, Senhor
Márcio Ramalho; o Exmo. Senhor Márcio Henrique Araújo, DelegadoGeral Adjunto, neste ato, representando o Delegado Geral Dr. Leonardo
Diniz. Na sequência, o Presidente convidou todos a se postarem em
posição de respeito para execução do Hino Nacional Brasileiro realizada
pela banda de música do Corpo de Bombeiros Militar sob a regência do
major Vieira. Na continuidade dos trabalhos foi exibido um vídeo sobre
a atuação desenvolvida pelos bombeiros maranhenses, em Brumadinho.
Concluída esta etapa, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Neto Evagelista, que proferiu um discurso reproduzido a seguir “o
desastre ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019 vai ficar marcado na
história de Minas Gerais e na história do Brasil. O desastre que veio
em forma de doze milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais e
atingiu em cheio o sentimento de cada brasileiro. Centenas de
voluntários e bombeiros profissionais se entregaram ao trabalho em
meio àquele desespero. Uma tragédia que, segundo os primeiros
levantamentos, contaminou cerca de 300km do Rio Parauapebas,
devastou 133 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica e 70
hectares de área de proteção permanente, ao longo de cursos d’água. O
balanço divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais aponta 203 mortos,
105 desaparecidos, 395 pessoas localizadas até agora. Nesse cenário,
homens e mulheres deixaram as suas famílias para tentar dar um alento
a tantas outras. Expuseram suas próprias vidas na tentativa de
minimizar a dor de um país. Se lançaram ao rio de rejeitos sem se dar
conta do que isso poderia ocasionar a si mesmos. E dentre essas pessoas
conhecidas como heróis, por inúmeras demonstrações de carinho
espontâneas que chegam de todo Brasil, é orgulho nosso dizer que o
Maranhão tinha 22 representantes. Deixaram por lá suas marcas, seu
suor, sua brava contribuição por até 14 horas diárias de trabalho.
Mostraram dedicação, solidariedade e capacidade técnica. O Maranhão
ofereceu a força e o respeito de nossa gente. Ali estavam nossas pernas
e nossos braços fortes, bem treinados e dedicados, maranhenses que
merecem toda a nossa consideração e todo o nosso reconhecimento.
São eles: Patrício, Nilson, Jonathan, Claudionor, Davi, Kleiston,
Elenilton, Adelson, Marcus Aurélio, Alexsandra, Arnoldo, Antônio,
Bottentuit, Elismar, Cabral, Gustavo, Max, Brenda, Juliano, Jefferson,
Wanderson e Alex. Deixaram aqui famílias apreensivas para levar a
contribuição do nosso Estado aos irmãos de Minas Gerais. Apesar da
tristeza e da devastação do que encontraram marcando suas retinas
para sempre com imagens fortes demais para qualquer ser humano, o
trabalho continua. E é tão grande que o ato de desprendimento de cada
um representa que um jornal espanhol, El País, chegou a sugerir a eles,
a indicação do Prêmio Nobel da Paz. Enquanto tal honraria não se
materializa, por aqui não deixamos de cumprimentar e reconhecer o
heroísmo de cada um, assim como também fez a Câmara dos Deputados,
o Governo do Maranhão. Cada um merecedor de um obrigado generoso,
de um abraço carinhoso e fraterno. Um agradecimento que vem da
alma, do coração, um agradecimento genuíno, verdadeiro, que vem do
Brasil. O Maranhão se orgulha dos seus bravos e bravas, de sua gente
corajosa que não se furta de estender a mão a quem precisa, assim
como é o nosso espírito, batalhador, solidário e resiliente.” Concluído
seu discurso o Deputado Neto Evangelista fez a entrega das Medalhas
do Mérito Legislativo Manuel Beckman. Na sequência, o Major Patrício
e Coronel Célio Roberto expressaram sua gratidão e de seus
companheiros pelo recebimento da Comenda. Se pronunciaram ainda,

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
os Senhores Secretários de Estado Jeferson Portela e Rodrigo Lago e
os Deputados Estaduais Professor Marco Aurélio e Duarte Júnior,
expressando seu agradecimento e reconhecimento aos bombeiros
maranhenses que prestaram relevantes serviços às vítimas da tragédia
de Brumadinho. Para concluir, o Presidente teceu suas considerações
finais. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a Sessão Solene,
sendo lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, São Luís, 20 de março de 2019. Deputado Glalbert Cutrim
- Presidente em exercício.

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO
TRABALHO, REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE MAIO
DO ANO DE 2019, ÀS 10 HORAS E 15 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
DOUTOR YGLÉSIO
ADRIANO
DUARTE JÚNIOR
MICAL DAMASCENO
EDIVALDO HOLANDA
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
154/2019 – que DISPÕE sobre orientações de Memória Histórica,
proíbe a Administração Pública de homenagear a ditadura e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
.
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de
SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de maio de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 002/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 019/
2019, de autoria do Poder Judiciário, que 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.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
J ustiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 183/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.
Em síntese, o presente Projeto de Lei propõe ampliar a
acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, estabelecendo
que as funções de confianças devem ser exercidas, exclusivamente, por
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servidores ocupantes de cargos efetivos e os comissionados (direção,
chefia e assessoramento), nos casos e condições e percentuais mínimos
previstos em lei.
Tal alteração visa prorrogar os prazos fixados para a distribuição
interna dos cargos comissionados, a fim de se cumprir a Política
estabelecida pela Resolução 88/2009 e 219/2016, do Conselho Nacional
de Justiça.
Convém ressaltar, que a propositura de Lei está alinhada no
princípio da moralidade administrativa, uma das diretrizes fulcrais da
administração pública insculpida na Constituição da República (art.
37, caput).
Portanto, verifica-se que o presente Projeto de Lei é salutar
para o quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, visto que está reconhecendo e valorizando os servidores de
carreira.
Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de
Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 019/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Adelmo Soares
Relator Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado Neto Evangelista
Deputado Vinicius Louro
Deputado Paulo Neto

Vota contra

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 003/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei
Complementar nº 003/2019, de autoria do Poder Judiciário, que 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.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
J ustiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 153/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.
Em síntese, o presente Projeto de Lei propõe modificar o
disposto no § 9º, do Art.82 da mencionada Lei Complementar, no que
diz respeito as férias dos Desembargadores e Juízes de Direito, que
atualmente tem direito a 60 (sessenta dias) de férias anuais, gozadas
individualmente, porém, em nenhuma hipótese, por período inferior a
15 (quinze dias), sendo que a propositura prevê que o direito de
férias dos Magistrados não poderão ser gozadas, em nenhuma hipótese,
por período inferior a 10 ( dez dias).
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Com efeito, o período de férias para o trabalhador corresponde
a um período de descanso físico e mental, que acaba por contribuir
para o melhor desempenho do trabalhador quando do retorno das
férias.
Dada a atribuição de tarefas e responsabilidades, planejar as
férias e a substituição eventual da pessoa em gozo de férias é essencial
para o bom funcionamento da organização.
No caso do Judiciário do Estado do Maranhão, tornar possível
o gozo de férias pelos desembargadores e juízes em período de no
mínimo 10 dias, serve para aprimorar os serviços forenses a fim de
diminuir o tempo de afastamento dos magistrados de suas funções.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei complementar não traria prejuízos à ininterrupta prestação
jurisdicional, uma vez que há designação de juiz substituto.
Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de
Lei Complementar, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei Complementar
nº 003/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Adelmo Soares
Relator Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Neto Evangelista
Deputado Vinicius Louro
Deputado Paulo Neto
Deputado Duarte Júnior

Vota contra

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS
P A R E C E R Nº 004/2019
RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 071/2019, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que “Assegura o acesso dos profissionais
de Educação Física “personal trainer” às academias de ginástica do
Estado do Maranhão para o acompanhamento de seus alunos e dá
outras providencias”.
Justifica o autor que a presente proposta surge como objetivo
primordial de estabelecer metas de convivência harmônica entre
profissionais particulares de educação física, alunos e academias de
ginástica, garantindo direito aos usuários, enquanto consumidores dos
serviços e produtos das Academias de Ginástica do nosso estado,
impedindo o surgimento de embaraço para as relações estabelecidas
entre eles.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa ( Parecer nº121/2019), veio a mesma para
análise exclusiva de mérito no âmbito desta Comissão.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Pesquisas afirmam que mais de 60% dos adultos que vivem em
áreas urbanas, não praticam exercícios regularmente. É possível observar
um grande índice de aumento do sedentarismo, e consequentemente da
obesidade, que está diretamente ligado ao estilo da vida moderna. Hoje,
os exercícios estão cada vez mais reduzidos, por conta da tecnologia
que substitui práticas que antes dependiam do nosso esforço, e também
pelo tempo, que é cada vez mais acelerado e escasso, as refeições
precisam ser mais rápidas, e o tempo para as atividades físicas é
substituído pela televisão, computador, videogame etc.
Os benefícios da atividade física assistida não se limitam
somente aos praticantes, mas também aos profissionais da área, que
terão mais oportunidades de emprego e ao Estado, pois com o
atendimento personalizado, os profissionais de Educação física
planejam um roteiro de atividades e incentivam seus alunos à aderirem
a um estilo de vida mais saudável, ficando assim, menos propensos a
doenças, o que diminui os custos do Estado com o tratamento de
doenças provocadas pelo sedentarismo.
Com efeito, os profissionais de educação física, de que trata a
presente propositura de Lei, terão livre acesso às academias de ginástica
para orientar e coordenar as atividades de seus clientes, mediante
cadastramento prévio junto aos estabelecimentos, e desde que respeitem
as disciplinas legais aplicáveis, inclusive as normas éticas e de conduta
profissional, bem como o regulamento interno das academias de
ginástica, sem que estas possam impor-lhes quaisquer ônus financeiros,
diretos ou indiretos.
Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria é
meritória.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 071/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Dep. Duarte Júnior – Presidente/Relator
Dep. Wendell Lages
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Adriano
Dep. Helena Duailibe
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS
P A R E C E R Nº 005/2019
RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 113/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que “ Institui a Política Estadual de Formação
e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho e
dá outras providências.”.
Justifica o autor que formular uma legislação estadual que
oportunize a formação e capacitação das mulheres para o mercado de
trabalho significará um avanço para toda a sociedade, pois qualificará
uma parcela relevante de mulheres que já compõe o mundo do trabalho,
mas em desigualdade trabalhista e técnica. Isso garantirá o acesso, com
qualidade, de mulheres que estão disponíveis para a produção e que se
encontram em situação de vulnerabilidade econômica, profissional,
técnica e social, como as chefes de família e aquelas vítimas de violência
doméstica ou familiar.
Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 134/2019), na forma de substitutivo,
veio a mesma para análise exclusiva de mérito no âmbito desta Comissão.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
A participação das mulheres no mercado de trabalho foi
aumentando gradativamente, conforme mudanças socioculturais
ocorridas e pela necessidade de complementação de renda, de tal modo
que já são responsáveis pelo sustento de 37,7% das famílias brasileiras,
segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio realizada pelo
IBGE, em 2013.
Apesar das mulheres serem maioria da população brasileira,
serem as principais responsáveis pelos trabalhos domésticos e os
arrimos de muitas famílias, as mulheres ainda estão submetidas a muitas
situações de desigualdade e vulnerabilidade.
Em comparação com os homens, em geral, as mulheres recebem
menores salários e ocupam menos cargos de chefia/gerência/direção.
Pelo simples fato de serem mulheres, estão vulneráveis a situações de
violência e de menos direitos. Atuar para que essa desigualdade e essa
vulnerabilidade sejam dirimidas é fundamental para o bem estar da
sociedade brasileira.
Ao propor diretrizes para a Política Estadual de Formação e
Capacitação de Mulheres para o Mercado de Trabalho no Estado do
Maranhão, o projeto em tela busca promover condições para que as
mulheres ocupem melhores espaços no mercado de trabalho. E
consequentemente tenham cada vez mais independência financeira para
que não sejam subjugadas e o fator dependência econômica não seja
motivo para serem vítimas de violência doméstica ou familiar.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando promover condições para o
desenvolvimento econômico e social das mulheres.
Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol dos direitos da mulher, portanto, a
matéria é meritória.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 113/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Dep. Duarte Júnior-Presidente
Dep. Edivaldo Holanda -Relator
Dep. Wendell Lages
Dep. Helena Duailibe
Dep. Adriano
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS
P A R E C E R Nº 006/2019
RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 040/2019, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que “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.
Justifica a autora que propositura tem o condão de chamar a
atenção para o cumprimento da Política Nacional das Relações de
Consumo que, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, a proteção de seus interesses
econômicos.Assim, como a transparência e harmonia nessas relações.
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Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 163/2019), veio a mesma para
análise exclusiva de mérito no âmbito desta Comissão.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
Com efeito, uma negociação é considerada boa quando atende
os interesses das partes envolvidas, com condições justas e com
equidade. Contudo, muitas vezes as práticas de mercado não
correspondem às premissas de justiça e equidade.
Nas relações de consumo, normalmente o consumidor é
colocado em posição de desvantagem por falta de conhecimento dos
seus direitos e deveres e por eventuais práticas abusivas por parte dos
fornecedores.
Ao ratificar a proibição dos estabelecimentos de comércio e
serviços exigirem valor mínimo para pagamento com cartão de crédito
ou débito, o projeto de lei em tela visa salvaguardar os direitos dos
consumidores, protegendo-os de práticas abusivas.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando promover condições para boas
relações de consumo, sem práticas abusivas.
Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol dos direitos do consumidor, portanto, a
matéria é meritória.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 040/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Dep. Duarte Júnior – Presidente/Relator
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Wendell Lages
Dep. Adriano
Dep. Helena Duailibe
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PARECER Nº 006/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise 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
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.
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Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 139/2019).
Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“e”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de
empréstimos.
Esclarece a Mensagem Governamental, que “ é imperativo que
os entes federados adotem todas as medidas que lhe incumbem para
permitir a viabilização da operação de crédito instituída pelo legislador
constituinte, dentre as quais se insere a autorização a ser conferida
pela Casa Legislativa para a contratação do empréstimo”.
Segundo Piscitelli (2011, p. 149 Direito Financeiro
Esquematizado) as operações de crédito possuem como suporte fático
a análise da relação custo/benefício, ou seja, a demonstração que os
recursos financeiros serão meios necessários para atingir o interesse
público, e ainda sim, obedecendo a economicidade do endividamento
da assunção de dívidas.
Em sintonia com isso, qualquer operação de crédito para ser
considerada regular deverá ser autorizada por lei, uma vez que ocasionará
despesas na LOA.
Por fim, a autorização legislativa é, pois, apenas um dos
requisitos à contratação de um empréstimo. Em princípio, ela independe
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.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nº 129/2019, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira
e orçamentária da proposição.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
129/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio
Vota a favor
Deputado Paulo Neto
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Edivaldo Holanda

Vota contra
_________________________

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 007/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 163/2019, de
autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem Governamental nº
018/2019, que propõe a concessão de pensão especial a Manoel
Conceição Santos.
A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 151/2019).
Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito
financeiro todas as proposições relacionadas com a receita e despesas.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O Projeto em análise concede pensão ao anistiado político
Manoel Conceição Santos no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil
reais) mensais, atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo -IPCA ou por índice oficial de inflação que vier
substituí-lo. Também a Proposição prevê que a pensão extinguir-se-á
com a morte do beneficiário.
Em relação ao mérito, trata-se, sem dúvida, de tema relevante,
e tem por finalidade reparar Manoel da Conceição das lesões decorrentes
de ações da Polícia Militar do Estado do Maranhão durante o período
da Ditadura Militar quando esteve engajado na luta camponesa por
acesso à terra para o trabalho e moradia, como Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais do Município de Pindaré, ocasião que foi
alvejado, com três tiros de revólver no pé esquerdo e dois tiros de fuzil
no pé direito, em ação da Polícia Militar.
Diante das considerações expostas pode-se observar que o
projeto de lei obedece aos mecanismos de Orçamento Público, não
trazendo relevante impacto econômico-financeiro, de sorte que deve
ser aprovado.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o presente projeto é meritório,
razão pela qual opinamos favoravelmente pela a sua aprovação.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
163/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Paulo Neto
Deputado Zé Gentil
Deputado Edivaldo Holanda

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 037/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 029/2019, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que Dispõe sobre a exigência de comprovação
de equidade salarial entre homens e mulheres para as Empresas que
contratarem com o Poder Público Estadual, e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, sem prejuízo das demais
exigências previstas no ordenamento jurídico vigente, todos os órgãos
da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Estado do
Maranhão deverão requisitar das empresas vencedoras de processos
licitatórios pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade,
como condição para a assinatura do contrato, a comprovação formal de
equidade salarial em seu quadro de funcionários por meio de documento
que descreva a isonomia de rendimentos entre homens e mulheres
ocupantes de mesmo cargo e possuidores de igual tempo de serviço,
atribuições, bem como graus de instrução análogos ou equivalentes.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a
constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do Projeto de Lei
apresentado, nos âmbitos formal e material.
Na repartição constitucional de competências, ficou
estabelecido que competente privativamente à União legislar sobre
direito do trabalho (art. 22, I, CF/88).
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
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A Suprema Corte Brasileira, assim se manifestou:
Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de
21-11-2005, que cria restrições a empresas que discriminarem
na contratação de mão de obra: inconstitucionalidade
declarada. Ofensa à competência privativa da União para
legislar sobre normas gerais de licitação e contratação
administrativa, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais
de todos os entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para
dispor sobre direito do trabalho e inspeção do trabalho (CF,
art. 21, XXIV, e art. 22, I).
[ADI 3.670, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-4-2007, P, DJ
de 18-5-2007.]
Como podemos observar, a jurisprudência é pacifica, quanto a
competência para editar lei fixando matéria salarial das categorias
profissionais é privativo da União por se tratar de direito do trabalho
(art. 22, I, CF/88).
Ademais, a União editou a Lei Complementar 103/200,
autorizando que os estados-membros e o DF editem leis fixando o piso
salarial dos profissionais de acordo com suas realidades regionais.
Ocorre que a União exigiu, dentre outros requisitos, que essa lei seja de
iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual(Governador).
Assim sendo, a extrapolação dos limites da competência
legislativa delegada pela União aos Estados e ao Distrito Federal
representa a usurpação de competência legislativa da União para legislar
sobre direito do trabalho e, consequentemente, a inconstitucional
formal do projeto de lei Estadual que regule equidade salarial entre
homens e mulheres para as Empresas no âmbito estadual, caso em
espécie.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
029/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
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 029/2019,
contra o voto do Relator, o Senhor Deputado Rafael Leitoa.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa
Vota a favor

Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 154 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 024/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Policia Militar
Coronel Jorge Allen Guerra Luongo, natural da Cidade do Rio Janeiro,
Estado do Maranhão.
Consta no Currículo, que o homenageado o Senhor Coronel
Jorge Allen Guerra Luongo, que há mais de 26 (vinte e seis) anos
presta serviços relevantes aos maranhenses, além de possuir uma larga
e extensa formação acadêmica, senão vejamos:

35

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA:
1995 - Bacharel em Segurança Pública. Curso de Formação
de Oficiais. UEMA – Universidade Estadual do Maranhão/
Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias”. 1b. 2005 Especialização em Segurança Pública. Centro de Ensino da
Polícia Militar da Paraíba / Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. João Pessoa/PB.
1c. 2015 - Especialização em Direitos Humanos e Mediação
de Conflitos. UEMA – Universidade Estadual do Maranhão
/ SENASP / Ministério da Justiça. 1d. 2017 - Bacharel em
Direito. UNICID – Universidade Cidade de São Paulo.
Especialização em Ciências Jurídicas. Universidade Cruzeiro
do Sul.
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
1996 Comandante da 2ª Companhia de Policiamento de
Trânsito Batalhão de Policiamento de Trânsito da PMMA –
BPTran. 2b. 1996 a 2002 Comandante do Centro de
Informática e Sistema, responsável pelo planejamento
estratégico, desenvolvimento, suporte e manutenção na área
de tecnologia da informação da PMMA. 2c. Diretoria de
Apoio Logístico da PMMA – DAL. 2002 a 2004 Membro
da Equipe de Planejamento e implantação do Centro
Integrado de Operações de Segurança – CIOPS. Gerência de
Estado da Segurança Pública. 2d. 2004 a 2007 Comandante
do Centro de Informática e Sistema, responsável pelo
planejamento estratégico, desenvolvimento, suporte e
manutenção na área de tecnologia da informação da PMMA.
Diretoria de Apoio Logístico da PMMA – DAL. 2e. 2007 a
2008 Subcomandante da Academia de Polícia Militar
Gonçalves Dias – APMGD da Polícia Militar do Maranhão.
2f. 2008 a 2012 Comandante Companhia de Polícia Militar
de Turismo Independente – CPTur Ind da Polícia Militar do
Maranhão. 2g. 2012 Coordenador das Unidades de Segurança
Comunitária – USC Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Maranhão. 2h. 2016 - Subcomandante até 28 de março de
2018, oportunidade que assumiu o Comando Geral da Policia
Militar do Estado do Maranhão
3. CONDECORAÇÕES:
Agraciado com a MEDALHA DE MÉRITO
INTELECTUAL por ter sido o 1º colocado no Curso de
Formação de Oficiais/UEMA. 3b. Agraciado com a
MEDALHA de TEMPO DE SERVIÇO POLICIAL
MILITAR – 10 anos. 3c. Agraciado com a MEDALHA
BRIGADEIRO FALCÃO, mais alta condecoração da
PMMA. 3d. Agraciado com o Título de Colaborador Emérito
do Exército Brasileiro – 2006. 3e. Agraciado com a
MEDALHA DE MÉRITO OPERACIONAL DA PMMA
– 2009. 3f. Agraciado com a MEDALHA DE TEMPO DE
SERVIÇO POLICIAL MILITAR – 20 anos.
.Agraciado com a MEDALHA SIMÃO ESTÁCIO DA
SILVEIRA da Câmara Municipal de São Luís – MA. 3h.
Agraciado com a MEDALHA ALFERES MORAES
SANTOS do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. 3i.
Agraciado com a MEDALHA BATALHÃO SUEZ. 3j.
Agraciado com a MEDALHA DO MÉRITO MILITAR
‘GOVERNADOR LUÍS ANTONIO DOMINGUES DA
SILVA’ do Gabinete Militar do Governo do Maranhão. 3k.
Agraciado com a MEDALHA DE MÉRITO POLICIAL
MILITAR da Polícia Militar do Piauí. 3l. Agraciado com a
MEDALHA GRAN CRUZ – MEDALHA DO ALTO
COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
Daí a homenagem que o Poder Legislativo prestará a esse
ilustre Coronel, concedendo-lhe o Título de Cidadão
Maranhense.
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Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:
Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia devase pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.
A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 024/2019, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 024/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº158 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a “Semana Estadual da Saúde do Professor”,
e dá outras providências.
Nos termos da presente Proposição de Lei fica instituído no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a “Semana
Estadual da Saúde do Professor”, a ser realizada, anualmente, na semana
que antecede o dia 15 de outubro, com os seguintes objetivos: zelar
pela saúde dos professores, por meio de palestras e exames médicos
por parte de profissionais devidamente capacitados;
Na justificativa, esclarece o autor, que uma pesquisa online
realizada pela Associação Nova Escola com mais de cinco mil
educadores, entre os meses de junho e julho de 2018, reuniu
informações e identificou que 66% das professoras e professores já
precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde. O
levantamento também mostrou que 87% dos participantes acreditam
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que o seu problema é ocasionado ou intensificado pelo trabalho. Entre
os problemas que aparecem com maior frequência então a ansiedade,
que afeta 68% dos educadores; estresse e dores de cabeça (63%);
insônia (39%); dores nos membros (38%) e alergias (38%). Além
disso, 28% deles afirmaram que sofrem ou já sofreram de depressão.
A desvalorização da carreira e o acúmulo de problemas de saúde
também trazem efeitos de longo prazo e prejudicam o processo de
ensino e aprendizagem. De acordo com o relatório Políticas Eficientes
para Professores, divulgado em junho do mesmo ano pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas
2,4% dos jovens brasileiros de 15 anos querem ser professores. O
adoecimento do professor repercute na sala de aula, na dinâmica
escolar, nas políticas públicas e na carreira docente, fazendo com que
o aluno perca na figura do professor a sua referência como profissional
fundamental na mediação do conhecimento. O absenteísmo prejudica
a formação dos nossos jovens e resulta em uma educação aquém do
que se espera em termos de qualidade. Em entrevista à revista Nova
Escola, Cristina Miyuki Hashizume, doutora em Psicologia Escolar e
do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP e
professora da Universidade Metodista de São Paulo e da Faculdade
Messiânica, diz que as políticas públicas educacionais devem ser
formuladas a partir do mapeamento real dos dad os sobre o
adoecimento docente, para que sejam elaboradas estratégias para
melhorar a qualidade de vida dos professores.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.
Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:
“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
d as espécies normativas é um d ogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”
Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 146/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
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Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 159 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,
regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 136/2019, de autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio,
que Dispõe sobre a regulamentação da cassação da eficácia da
inscrição de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
nas hipóteses que especifica.
Nos termos do presente projeto de lei, será cassada a eficácia
da inscrição, no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS: do estabelecimento que adquirir, transportar, estocar, distribuir
ou revender derivados de petróleo, gás natural, e suas frações
recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis
líquidos carburantes, em desconformidade com as especificações
estabelecidas pelo órgão regulador competente; do posto revendedor
de combustíveis automotivos que utilizar qualquer dispositivo
mecânico ou eletrônico, acionado por controle remoto ou não, que
acarrete o fornecimento ao consumidor de volume de combustível
diverso do indicado na bomba medidora, observadas as variações
volumétricas permitas pelo órgão metrológico competente.
Convém relatar que nos termos do art. 141, do Regimento
Interno (Resolução Legislativa nº 450/2004), foi anexado ao
presente Projeto de Lei, o Projeto de Lei nº 156/2019, de autoria do
Senhor Deputado Edivaldo Holanda, por versarem sobre matéria
análoga ou conexa.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.
O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.
Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão,
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
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Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.
Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo
- deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca”.
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43, da
Constituição Estadual. Senão vejamos:
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:”[...] Parágrafo único- A iniciativa
parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributaria
só será permitida a projetos dos quais não decorra renuncia
de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 068,
de 28/08/2013).”
A proposição em análise, não possui qualquer espécie de
renuncia de receita, uma vez que apenas estabelece obrigação acessória
concernente na aplicação de penalidade para as empresas que
comercializem combustíveis no varejo utilizando meios metrológicos
fraudulentos, portanto, sem vício de inciativa que possa macular o
processo legislativo.
Em última análise, qualquer membro ou comissão da Assembleia
Legislativa possui competência para iniciar o processo legislativo
estadual em matéria tributária, quando não implicar em renúncia fiscal
(LC nº 101/00, art.14), conforme aplicação do art. 43, parágrafo único
da Constituição do Estado do Maranhão.
Ultrapassando o aspecto formal, não podemos olvidar que o
art. 97, V, da CTN dispõe que somente lei pode estabelecer “a cominação
de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos,
ou para outras infrações nela definidas”.
Ora, o princípio da legalidade em matéria tributária constitui
garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco em arrecadar,
sendo, portanto, corolário do princípio da segurança jurídica.
Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 136/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
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Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

Vota contra
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Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº161 /2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 162/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
nº 054 /2019, de autoria do Senhor Deputado Zé gentil, que Dispõe
sobre a inclusão de dados na carteira de identidade emitida pelo Estado
do Maranhão, e dá outras providências.
Na Mensagem Governamental nº 013/2019, Sua Excelência, o
Senhor Governador do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que
decidiu vetar parcialmente o Art. 4º, do Projeto de Lei em epígrafe, nos
termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, ambos da Constituição Estadual,
por vício de inconstitucionalidade formal.
Esclarece ainda, que o referido dispositivo estabelece atribuição
para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o que acaba por
violar tanto a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar
o processo legislativo que estabeleça atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes quanto ao Principio da Separação dos
Poderes( Art.43, V da CE/89).
Com efeito, nos termos do art. 43, inciso V, da Constituição
Estadual, são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes integrantes da estrutura administrativa, verbis:

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 145/2019 de autoria do
Senhor Deputado Rildo Amaral, que “Institui a Política de Prevenção
à violência contra Profissionais da Educação da Rede de Ensino do
Estado do Maranhão.”
Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.
Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder estadual acham-se aquelas
cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso
em tela.
Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre servidor público do Estado, seu
regime jurídico, provimento de cargos, como no caso em tela.
E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2420 / ES, vejamos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (grifos nossos)”.
Nesse contexto, tendo em vista a usurpação de iniciativa para
estabelecimento de atribuições para a Secretaria de Estado de Segurança
Pública, o reconhecimento de vicio de inconstitucionalidade formal do
Art. 4º é medida que se impõe.
O referido dispositivo não se coaduna com as disposições do
texto constitucional vigente posto que viola o princípio da
independência de instância que decorre do art. 2º da Constituição da
República.
Por essa razão, o veto ao art. 4º da proposta legislativa em
apreço é medida que se impõe haja vista o vício de inconstitucionalidade
formal.
Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da Propositura de Lei, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal e por contrariar o interesse
público. Sendo assim, as razões do veto governamental são convincentes.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei nº 054/2019, por estar eivado de
inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo
do Projeto de Lei nº 054 /2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO.
DOCUMENTOS
DE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE
NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO
PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, §
1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, §
1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento
de que as regras básicas do processo legislativo da União
são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos Poderes”. Precedente: ADI 774, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria
de que tratou o Diploma impugnado, complementa e
completa, juntamente com a entrada no exercício, o
provimento de cargo público iniciado com a nomeação do
candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria
claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna,
cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3.
Ação direta cujo pedido se julga procedente.” ( ADI 2420 /
ES) – O grifo é nosso.
No presente caso, diz respeito a política voltada a servidor
vinculado à Secretaria de Estado da Educação, onde a competência
para deflagração do Processo Legislativo é do Chefe do Executivo.
Inclusive o art. 4º prevê obrigatoriedade de criação de uma
ouvidoria para a Secretaria de Educação, já o art. 5º e 7º estabelece
procedimento administrativo no âmbito da Secretaria Estadual.
O art. 6º está tratando de Responsabilidade Civil que se insere
entre normas de Direito Civil conforme o art. 22, I, da CF/88 sendo
norma de competência privativa da União.
A Responsabilidade civil é uma matéria típica de direito civil,
sendo disciplinada no art. 927 do Código Civil Brasileiro, in verbis:
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“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa, padecendo assim de inconstitucionalidade
formal subjetiva.
Outrossim, 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.
Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às
atribuições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do
seu objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do
processo legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de
substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 145/2019, na forma do substitutivo, em anexo a
este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 145/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Fernando Pessoa
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 145 /2019
Estabelece diretrizes para a instituição da Política
de Prevenção à violência contra Profissionais da
Educação da Rede de Ensino do Estado de
Maranhão.
Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a instituição da
Política de Prevenção à Violência para promover a segurança e proteção
dos Profissionais da Educação no Estado do Maranhão, no exercício de
suas atividades laborais.
Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, são Profissionais da
Educação: os docentes, os que oferecem suporte pedagógico direto no
exercício da docência, os dirigentes ou administradores das instituições
de ensino, os inspetores de alunos, supervisores, orientadores
educacionais, coordenadores pedagógicos e a equipe de apoio técnico
administrativo.
Art. 2º As instituições de ensino do Estado do Maranhão
deverão:
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I - estimular docentes e discentes, famílias e comunidade para
a promoção de atividades de reflexão e análise da violência contra os
profissionais do ensino;
II - adotar medidas preventivas e corretivas para situações em
que Profissionais do Ensino, em decorrência de suas funções, sejam
vítimas de violência ou corram riscos quanto à sua integridade física ou
moral;
III - estabelecer, em parceria com a comunidade escolar, normas
de segurança e proteção de seus educadores como parte integrante de
sua proposta pedagógica;
IV - incentivar os discentes a participarem das decisões
disciplinares da instituição sobre segurança e proteção dos Profissionais
do Ensino;
V - demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é
indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa dos educandos.
Art. 3º As medidas de segurança, de proteção e prevenção de
atos de violência e constrangimento aos educadores deverão incluir:
I - campanhas educativas na comunidade escolar e na
comunidade geral;
II - afastamento temporário do infrator, conforme a gravidade
do ato praticado;
III - transferência do infrator para outra escola, a juízo das
autoridades educacionais.
Art. 4º O Profissional de Ensino ofendido ou em risco de ofensa
poderá, nesta ordem:
I - procurar a direção da instituição de ensino e postular
providências corretivas, nos termos desta Lei;
II – procurar o órgão de Segurança Pública do Estado e registrar
à violência ao Profissional da Educação.
III - O ofensor terá assegurado o direito de defesa e será
garantida sua permanência no Sistema Estadual de Ensino, com vistas
ao pleno desenvolvimento como pessoa, ao preparo para o exercício
de cidadania e à qualificação para o trabalho, se menor de idade.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 169/2019
1. RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 142/2019, de autoria do Deputado
Estadual Edivaldo Holanda, que obriga as escolas estaduais da rede
pública a disponibilizarem móvel para a guarda e conservação de
insulinas em uso, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas
por aluno com diabetes no âmbito do Estado do Maranhão.
2. FUNDAMENTAÇÃO FORMAL
Sendo a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil e a saúde um direito social que deve ser
assegurado pelo Estado prioritariamente às crianças e adolescentes, de
acordo com os arts. 1º, III, 6º e 227 da Constituição da República, um
projeto de lei com pretensões em garanti-la está em consonância com o
espírito constitucional.
Ainda, a competência para legislar sobre saúde é concorrente
entre os entes federativos, como dispõe a Lei Maior:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
Há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmando o
texto constitucional:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE
BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR
SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24,
XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I. A competência
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dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da
saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União
deve limitar-se a editar normas gerais, conforme o artigo
24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II. Não usurpa
competência da União lei estadual que dispõe sobre o
beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais.
III. Ação direta julgada improcedente para declarar a
constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94.
(STF - ADI: 1278 SC, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de J ulgamento: 16/05/2007,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-028 DIVULG 3105-2007 PUBLIC 01-06-2007 DJ 01-06-2007 PP-00024
EMENT VOL-02278-01 PP-00030 RT v. 96, n. 864, 2007,
p. 163-168)

Atente-se que, não apenas proteção à saúde, mas a própria
adolescência é matéria da legislação ora analisada e a competência do
Estado para legislar sobre proteção à infância e juventude também está
prevista no mesmo artigo acima mencionado:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
XV - proteção à infância e à juventude;
Como não poderia ser diferente, a Constituição Estadual
caminha pari passu com esta disposição, prevendo que compete ao
Estado do Maranhão legislar, concorrentemente com a União, sobre
saúde e proteção à infância e à juventude (art. 12, II, “l” e “o”; 205 e
seguintes da Constituição do Estado do Maranhão).
Ainda, em âmbito infraconstitucional, pode ser olvidado o
Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual dispõe ser um dever do
Poder Público a efetivação dos direitos referentes à saúde dos jovens
(arts. 4º e 54), bem como ser um direito subjetivo dos infantes a
proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais
públicas (art. 7º).
Note-se que, na justificativa, o parlamentar proponente
destacou que a legislação em análise pretende organizar o patrimônio
já existente, sem, necessariamente, criar encargos financeiros ao Estado.
A preocupação se deve pela constante restrição à geração de despesas
que recai sobre as legislações estaduais que não são de competência
privativa do chefe do Executivo, bem como ao entendimento dos
Tribunais de que há grande dificuldade em implementar os direitos
sociais em virtude de sua onerosidade. Nesse sentido, há jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal aduzindo a inaplicabilidade de princípios
restritivos aos dispêndios públicos quando se tratar de manutenção da
rede de assistência à saúde da criança e do adolescente – e, se não cabe
ao Judiciário interpretação restritiva dos direitos fundamentais, muito
menos os Poderes Legislativo e Executivo poderiam se esquivar da
responsabilidade em implementá-los sob os auspícios da austeridade:
Manutenção de rede de assistência à saúde da criança e do
adolescente. Dever estatal resultante de norma constitucional.
Configuração, no caso, de típica hipótese de omissão
inconstitucional imputável ao Município. Desrespeito à
Constituição provocado por inércia estatal (RTJ 183/818819). Comportamento que transgride a autoridade da lei
fundamental da República (RTJ 185/794-796). A questão
da reserva do possível: reconhecimento de sua
inaplicabilidade, sempre que a invocação dessa cláusula
puder comprometer o núcleo básico que qualifica o
mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O papel do Poder
Judiciário na implementação de políticas públicas instituídas
pela Constituição e não efetivadas pelo poder público.
A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria
dos custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação
para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais
de prestação constitucionalmente impostos ao poder
público — a teoria da “restrição das restrições” (ou da
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“limitação das limitações”). Caráter cogente e vinculante das
normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo
programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas,
especialmente na área da saúde (CF/1988, arts. 6º, 196 e
197). A questão das “escolhas trágicas”. A colmatação de
omissões inconstitucionais como necessidade institucional
fundada em comportamento afirmativo dos juízes e tribunais
e de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do
direito. Controle jurisdicional de legitimidade da omissão do
poder público: atividade de fiscalização judicial que se
justifica pela necessidade de observância de certos
parâmetros constitucionais (proibição de retrocesso social,
proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção
insuficiente e proibição de excesso). Doutrina. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal em tema de implementação de
políticas públicas delineadas na Constituição da República
(RTJ 174/687 — RTJ 175/1212-1213 — RTJ 199/12191220). Existência, no caso em exame, de relevante interesse.
[ARE 745.745 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 2-12-2014,
2ª T, DJE de 19-12-2014.]
Dessa forma, pode-se concluir que o Projeto de Lei nº 142/
2019 é constitucionalmente formal, apoiando-se nos seguintes
elementos: a) arts. 1º, III; 6º; 24, XII e XV; e 227 da Constituição
Federal; b) arts. 4º, 7º e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; c)
arts. 12, II, “l” e “o”; e 205 e seguintes da Constituição do Estado do
Maranhão e; d) jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. DO ATO PARLAMENTAR
Considerando o exposto acima, forçoso o reconhecimento da
matéria como de competência do Legislativo Estadual, na forma do art.
42 da Constituição do Estado do Maranhão, que dispõe ser de iniciativa
de qualquer membro da Assembleia Legislativa a proposição de leis
complementares e ordinárias, devendo observar a competência
privativa dos outros Poderes, não sendo este o caso em análise.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL E MATERIAL do Projeto de Lei nº 142/2019 e, portanto,
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 Ordinária nº 142/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO
FRANKLIM”, em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 174 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 138/2019, de
autoria do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre a
proteção de defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que
especifica.
Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, quem adquirir,
transportar, estocar, distribuir ou revender produto combustível em
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desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador
competente ficará sujeito às seguintes sanções administrativas: multa;
apreensão do produto; perdimento do produto; interdição parcial ou
total do estabelecimento; cassação da eficácia da inscrição de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei, foi apresentada
uma Emenda Modificativa, propondo uma nova redação ao art. 7º da
propositura de Lei.
Esclarece o autor da proposição que mesmo com as recentes
ações de combate à adulteração de combustíveis e das bombas de
abastecimento, os infratores continuam a praticar novos delitos, como
bem exemplifica esta prática foi a grande operação da Polícia Federal
ocorrida no dia 23 de maio de 2018, conhecida como Operação Estanque,
que prendeu integrantes de uma organização criminosa especializada
em adulterar combustíveis, tendo sido presos integrantes desta
organização na cidade de Peritoró, Maranhão, além da apreensão de
mil litros de combustíveis adulterados, entre álcool, gasolina e diesel,
em um único estabelecimento.
Esclarece ainda o autor que, Além da adulteração do
combustível automotivo, outra prática delituosa, é a fraude volumétrica,
conhecida como “bomba baixa”, uso de mecanismos que adulteram a
bomba medidora de combustível, que libera menos combustível do que
é registrado na bomba, fraude que tem crescido em todo o Brasil, e no
Maranhão não tem sido diferente, no último relatório da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que
especificou tal prática por estado, apontou o Maranhão como o nono
maior fraudador de bomba de combustíveis do Brasil. Essa medida por
si só atende a pertinência da matéria.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico. Caso contrário, existe o controle
de constitucionalidade de modo a anular os diplomas que consideram
inválidos.
Neste passo, dentro do complexo sistema de controle de
constitucionalidade das leis brasileiro, as próprias Casas Legislativas
tratam de fazê-lo num momento anterior, enquanto acontece a
metamorfose do projeto numa lei ou qualquer outro ato normativo.
Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção
legiferante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais.
Quanto a este Projeto de Lei, deve-se destacar, primeiramente,
que foi observada o princípio da reserva de iniciativa, conforme o art.
42, da Constituição do Estado do Maranhão, sendo, portanto, dotado
de constitucionalidade formal.
Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º,
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional,
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização
do direito privado tem consequências importantes na proteção do
consumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e
proibição do retrocesso) e o limite de um direito privado construído
sob seu sistema de valores e incluindo a defesa do consumidor como
princípio geral.
Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 24, prevê
a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção e consumo,
além de responsabilidade por dano ao consumidor.
Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme
estabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados.
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor
que animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de
entes com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos
consumidores.
Como podemos observar, a legislação sobre consumo inserese num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.
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Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol do consumidor, portanto, a matéria tem
amparo constitucional.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Lei nº 138/2019, em face de sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, com a Emenda Modificativa apresentada pelo
autor da propositura.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 138/2019,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO
FRANKLIM”, em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 175/2019
RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 133/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a criação de memorial
em homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos em razão
do serviço, no Estado do Maranhão.
O Projeto de Lei em epígrafe foi proposto pela Deputada
Helena Duailibe perante esta Casa Legislativa e publicado no Diário da
Assembleia No. 44, de 26 de março de 2019. Foi-me designado para
emissão de parecer pela mesa da Comissão de Constituição e Justiça,
com base no art. 30, I, alínea a) do Regimento Interno desta Casa, no
dia 21 de abril de 2019, para ser apresentado nesta sessão de hoje
perante a citada Comissão.
Cuida o projeto da criação de memorial em homenagem aos
policiais e bombeiros militares mortos em razão do serviço, no Estado
do Maranhão.
Da Fundamentação formal
Cumpre inicialmente examinar, em etapas sucessivas, a
competência do ente Federado Estados para legislar sobre a matéria,
posteriormente do poder Legislativo de cada ente. Inicialmente, os
Estados têm competência legislativa residual para legislar sobre qualquer
aspecto que não esteja enumerado nas competências legislativas da
União ou dos Municípios, bem como o que não for vedado pela
Constituição. A competência residual é, pois, definida pelo artigo 25
em seu parágrafo primeiro:
Art. 25. [...]
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
A competência residual incide apenas sobre as matérias que
não estiverem determinadas privativamente à União, ou exclusivamente
ao Município. De tal sorte que ficam expressamente vedadas aos
Estados todas as competências privativas da União, entre outras. A
criação de memorial em homenagem a bombeiros e policiais militares
mortos em razão do serviço não se encontra no rol das competências
privativas da União, tampouco dentre as competências exclusivas dos
Municípios. Podemos assim concluir que a matéria do PLO em epígrafe
situa-se no âmbito da competência legislativa residual dos Estados.
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Da Espécie de Ato Parlamentar
Considerando o exposto acima, considero a matéria de
competência do Legislativo Estadual, inclusive na propositura, na forma
de Projeto de Lei Ordinária Estadual, na forma do art. 41 e ss. da
Constituição Estadual, por não criar órgão à Administração Pública
estadual, tampouco despesa significativa, uma vez que a implementação
material de tal memorial pode ser tranquilamente feita usando os
recursos e materiais do dia a dia administrativo já disponíveis à Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar do estado do Maranhão.
Assim, concluo que a propositura do PLO pertence ao
legislativo estadual.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, ao encontrar o projeto livre que qualquer
vício de formal que lhe comprometa a constitucionalidade e legalidade,
opino
pela
CONSTITUCIONALIDADE
FORM AL,
COMPETÊNCIA PROPOSITIVA DA DEPUTADA ESTADUAL do
Projeto de Lei nº 133/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 133/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 178/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 014/2019, de autoria
do Senhor Deputado Hélio Soares, que Institui a Escola Superior do
Parlamento Maranhense, no âmbito da Assembleia do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
O presente Projeto de Resolução Legislativa pretende criar a
Escola Superior do Parlamento Maranhense denominada de
Universidade do Parlamento Maranhense-UNIPAMA, estabelecendo
seus objetivos e estrutura organizacional, bem como seu Regimento
Interno em anexo a proposição.
A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina
que é da competência exclusiva da Assembléia Legislativa dispor sobre
a sua organização administrativa, in verbis:
Art. 31 - É da competência exclusiva da Assembléia
Legislativa:
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;
E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o
art. 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete
privativamente a Mesa Diretora propor Resolução dispondo sobre a
sua organização, vejamos:
“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento
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Interno ou por resolução da Assembleia, ou delas
implicitamente resultantes:
XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de
resolução dispondo sobre sua organização,
funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação,
transformação, ou extinção de cargos, empregos e
funções e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.”
O assunto tratado na presente Resolução é matéria que se
enquadra no âmbito do Poder Discricionário da Mesa Diretora
(conveniência e a oportunidade), pois diz a respeito a organização da
estrutura administrativa da Assembleia.
Outrossim, a criação da UNIPAMA vai gerar despesas, por
isso deve observar a disponibilidade financeira e orçamentária desta
Casa para a prática de tal ato, pois a implantação do projeto implicará
na contração de servidores como também na disponibilidade de
estruturas físicas (sala, computadores, etc...) e só o Órgão de
administração possui a competência para tal assunto.
E consoante o art. 123, do Regimento Interno não será admita
proposições anti-regimentais, vejamos:
“Art. 123. Não se admitirão proposições:
I - anti-regimentais;
......................................................................”
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de
Resolução Legislativa nº 014/2019 em face de sua ilegalidade por
ferir claramente o art. 12, do Regimento Interno e por conseqüência
usurpar a competência privativa da Mesa Diretora.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa nº 014/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 181/2019
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 154/2019, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que Dispõe sobre orientações de memória histórica,
proíbe a administração pública de homenagear a ditadura e dá outras
providências.
Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de
Lei Ordinária nº 154/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 154/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
_____________________
_____________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI N° 154 / 2019
Dispõe sobre orientações de memória histórica,
proíbe a administração pública de homenagear a
ditadura e dá outras providências.
Art. 1º. Fica vedado, a partir da publicação desta Lei, atribuir
a prédios, rodovias e repartições públicas, e bens de qualquer natureza,
pertencentes ou sob gestão da Administração Pública Estadual direta e
indireta, nome de pessoa que conste no Relatório Final da Comissão
Nacional da Verdade de que trata a Lei Federal nº 12.528, de 18 de
novembro de 2011, como responsável por violações de direitos
humanos, assim como agente público, ocupante de cargo de direção,
chefia, assessoramento ou assemelhados e pessoas que notoriamente
tenham praticado ou pactuado, direta ou indiretamente, com violações
de direitos humanos, notadamente durante o período da ditadura militar
ou de ditadores que desrespeitem os direitos humanos no mundo.
Art. 2º Fica vedado o uso de bens ou recursos públicos de
qualquer natureza em eventos oficiais ou privados em comemoração,
exaltação, celebração, ou qualquer outra atividade similar, ao golpe
militar de 1964 e às pessoas que constem no Relatório de que trata o
artigo 1º desta Lei ou que objetivem exaltar ditadores que
desrespeitam os direitos humanos no mundo.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 187/2019
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de
parecer, o Projeto de Lei nº 177/2019, de autoria da Senhora Deputada
Detinha, que Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores Artesanais do Estado do Maranhão , com sede e foro no
município de São Luís, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).
Trata-se de uma Entidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos e tempo de duração indeterminado, tendo como finalidades:
Representar perante as autoridades administrativas e judiciais, que
exerçam atividade profissional sem vínculo empregatício, como
preceitua o Decreto de nº 54.208 de 1964: os interesses individuais e
coletivos de seus associados; Representar a categoria perante as
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instituições de fomento à produção e pesqueira, podendo assinar
convênio, contratos de financiamento e celebrar contrato de comodato
de interesse deste sindicato; Eleger ou designar os representantes da
respectiva categoria; Colaborar com o Estado como órgão técnico e
consultivo, no estudo e soluções dos problemas que se relacionam com
a categoria representada; Impor contribuições a todos aqueles que
participem da categoria representada nos termos da legislação vigente
e; Promover o estudo e pesquisa científica no âmbito marítimo,
coordenação e representação legal da categoria dos pescadores artesanais
do Estado do Maranhão, compreendendo todo o Estado, conforme
estabelecida a Legislação em vigor sobre a matéria e com o intuito de
colaboração com os pescadores e demais associações, no sentido de
solidariedade e da sua subordinação aos interesses nacionais.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que
preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 177/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 189/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 180/2019, de
autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que institui a Cédula
de Identidade de Líder Comunitário.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou
retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)
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Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o PL estabelece diretamente atribuições
para órgãos do Poder Executivo, como consta no art. 1º.
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, visto que o mesmo delega
atribuições ao Poder Executivo e bem como dispõe sobre a organização
e o funcionamento da Administração do Estado, que nos termos do
Art. 64, inciso V, compete privativamente ao Governador do Estado.
Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de
autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
180/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 180/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nessa lei, existente em cada Município e em
cada região administrativa.
Como se vê, a presente proposição está em consonâncias com
os ditames acima citados, apesar de ainda conter algumas
impropriedades, as quais são passíveis de retificação, mediante a
apresentação Substitutivo anexo.
VOTO DO RELATOR:
Concluímos, pois, pela constitucionalidade do Projeto de Lei
nº 175/2019 na forma do Substitutivo, redigido a seguir.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 175/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 175 / 2019
Estabelece a notificação compulsória dos casos de
uso de álcool e de outras drogas por crianças e
adolescentes atendidos em serviços de saúde
públicos ou privados, no âmbito do Estado.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
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Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 191/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 175/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de
comunicação pelos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram
as redes pública e privada do Estado do Maranhão ao Conselho
Tutelar, aos pais ou responsáveis legais das ocorrências envolvendo
embriaguez e/ou consumo de drogas por criança ou adolescente na
forma que especifica.”
Nos termos do presente projeto de lei, ficam obrigados a
comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar, aos país ou
responsáveis legais os hospitais, clínicas e postos de saúde que integram
as redes pública e privada do Estado do Maranhão, que atenderem, em
suas dependências, criança ou adolescente recebido em estado de
embriaguez e/ou consumo de drogas.
Inicialmente, é necessário destacar que a proposição trata do
tema proteção e defesa da saúde, matéria que se encontra no rol de
competências legislativas concorrentes entre a União e os estados.
Sendo assim, cabe à União editar as normas gerais e aos estados
suplementá-las, exercendo a competência legislativa plena (supletiva)
em caso de ausência de norma geral federal.
Ademais, é preciso lembrar que o texto constitucional federal
no art. 24, inciso XV, relaciona a proteção à infância e à juventude entre
as matérias de competência concorrente da União e do Estado-membro.
Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente determina (Lei
Federal nº 8.069/90) em seus arts. 131 e 132, o Conselho Tutelar é
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela

Art. 1º - Ficam os profissionais de saúde obrigados a notificar
ao Conselho Tutelar, ao Juizado da Infância e Juventude ou à autoridade
judiciária competente, quando for o caso, e aos pais ou responsáveis
os casos de uso de álcool e de outras drogas por crianças e adolescentes
atendidos em serviços de saúde públicos ou privados.
Parágrafo único - Aos órgãos públicos a que se refere o
“caput” compete aplicar as medidas cabíveis, em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - e demais normas vigentes.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as
seguintes sanções:
I - pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) atualizados pelos índices oficiais do governo.
II - pagamento de multa no valor de 2.000,00 (dois mil reais),
em caso de reincidência.
Parágrafo único - Os recursos decorrentes da aplicação das
penalidades serão destinados às clínicas de recuperação de dependentes
químicos do Estado.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 192 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei nº 167/2019, apresentado pelo
Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que trata da isenção de cobrança
de estacionamento, em espaços de propriedade de prestadores de
serviços médico-hospitalares, aos pacientes submetidos às sessões de
quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, no âmbito do Estado do
Maranhão.
Existe um projeto de lei estadual, com exatamente o mesmo
conteúdo e justificativa muito semelhante, atualmente em tramitação
na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com número 95/
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2019, apresentado em 26 de março de 2019 e aguardando parecer na
CCJ daquela casa.1
O Projeto de Lei em epígrafe foi-me designado para emissão de
parecer pela mesa da Comissão de Constituição e Justiça, com base no
art. 30, I, alínea a) do Regimento Interno desta Casa, no dia 11 de abril
de 2019, para ser apresentado nesta sessão de hoje.
Da Fundamentação formal
Cumpre inicialmente examinar, em etapas sucessivas, a
competência do ente Federado Estados para legislar sobre a matéria,
posteriormente do poder Legislativo de cada ente. Inicialmente, os
Estados têm competência legislativa residual para legislar sobre qualquer
aspecto que não esteja enumerado nas competências legislativas da
União ou dos Municípios, bem como o que não for vedado pela
Constituição. A competência residual é, pois, definida pelo artigo 25
em seu parágrafo primeiro:
Art. 25. [...]
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
A competência residual incide apenas sobre as matérias que
não estiverem determinadas privativamente à União, ou exclusivamente
ao Município. De tal sorte que ficam expressamente vedadas aos
Estados todas as competências privativas da União, entre outras.
Adicionalmente à competência residual, a Constituição Federal confere
à União e aos Estados legislarem, concorrentemente sobre as matérias
discriminadas nos incisos I a XVI do seu artigo 24. Na análise do
projeto em epígrafe, ficam especialmente relevantes os incisos V e
VIII:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
V - produção e consumo;
[...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
[...]
Ainda que de acordo com os trechos citados da Constituição
Federal a competência para legislar sobre direito do consumidor recaia
concorrentemente sobre os Estados, há um histórico, em nosso
Ordenamento Jurídico, de discussão sobre a natureza de leis versando
sobre cobrança de estacionamento em espaços privados: se seria a
relação social de natureza de Direito Civil (relevantes aqui especialmente
os princípios da propriedade privada e livre iniciativa), ou de Direito
Consumerista.
Em que pese tal discussão, é relevante por força do inciso I do
Art. 22 CF/88 que fixa à União competência privativa para legislar
sobre Direito Civil. O STF, neste particular se manifestou em sede de
controle de constitucionalidade pela natureza de Direito Civil da lei
paranaense, que sendo estadual é inconstitucional (ADI 4862/PR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/8/2016).
Ocorre, nobres colegas, que as razões dos respeitáveis ministros
para a inconstitucionalidade da lei paranaense recaem sobre dispositivos
específicos, da lei paranaense, que controlam preços; como votaram
os ministros Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Nesse
sentido citamos o voto do Ministro Barroso:
E esta é uma lei que diz coisas do tipo: a segunda hora não
pode ser cobrada a mais de trinta por cento do que a primeira
hora. Mas por quê? Ou seja, não consigo entender qual
fundamento constitucional de interesse público
legitimaria esse nível de intervenção no princípio da
livre iniciativa, que considero um princípio fundamental
do Estado brasileiro. De modo que, ainda quando eu estivesse
disposto a acompanhar o eminente Ministro Luiz Edson
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Fachin e não proclamar a inconstitucionalidade formal, por
entender que esta seja uma questão de consumo, a
interferência do Estado na fixação de um preço privado
numa circunstância que não é excepcional - como talvez
eu considerasse medicamentos, por exemplo -, leva-me a
pensar que há, aqui, um problema de inconstitucionalidade
material.
[Min. Luís Roberto Barroso. Voto. ADI 4862/PR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 18/8/2016]
Votaram pela natureza consumerista da Relação os Ministros
Edson Fachin, Carmen Lúcia, e Ricardo Lewandowski.
O Ministro Luiz Fux entende pela natureza consumerista da
lei paranaense, tendo-a declarado inconstitucional apenas pelo
arrazoado da inconstitucionalidade do controle de preços apontado
pelo Ministro Barroso:
O Código de Defesa do Consumidor - que pertence ao
segmento do Direito Civil, mas é uma lei especial - é claro no
sentido de que: “Art. 1° O presente código estabelece normas
de proteção e defesa do consumidor, (...)” Então, a lei aqui
não está voltada à limitação da propriedade, ela está
voltada à defesa dos consumidores, para que eles não
paguem mais pelo estacionamento ficando menos tempo no
estabelecimento. Eu, digamos assim, teria uma tendência de
votar pela ausência de inconstitucionalidade formal. Por outro
lado, esse argumento que trouxe agora o Ministro Barroso
realmente me convenceu, é uma intervenção indevida no
domínio econômico. Os próprios acórdãos do Supremo que
tratam como Direito Civil assentam que é de Direito Civil,
porque é uma relação estabelecida entre o titular do
estabelecimento e o usuário. Se é uma relação estritamente
privada entre o titular do estabelecimento e o usuário, no
meu modo de ver, não cabe ao Estado fixar o preço do
estacionamento.
[Min. Luiz Fux. Voto. ADI 4862/PR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 18/8/2016]
[grifo nosso]
Desse modo, não vejo aplicação deste precedente de nossa
Corte Suprema para o PLO em epígrafe, uma vez que aqui não se
controlam preços, tampouco se estabelecem fórmulas de cálculos de
preços. Assim, entendo pela natureza consumerista do PLO 167/2019,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, com aplicação do Art. 124,
V e VIII CF/88 (Competência concorrente da União, Estados e
Municípios).
Diante da definição do SFT na ADI 1980, cabe-nos esclarecer
que a limitação, na competência legislativa concorrente, aos Estados,
de regular apenas os aspectos específicos de suas realidades locais
incide tão somente quando houver norma geral, da União. Na ausência
desta norma geral, ao Estado Constituição não exige que espere a
atividade normativa federal, mas lhe permite prover legislação geral e
específica, estando aquela válida até que chegue à vigência norma
nacional. Segue trecho da ADI 1980 (grifos nossos):
A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e
VIII, c/c o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar
concorrentemente, de forma específica, adaptando as
normas gerais de “produção e consumo” e de
“responsabilidade por dano ao (...) consumidor”
expedidas pela União às peculiaridades e circunstâncias
locais. E foi o que fez a legislação impugnada, pretendendo
dar concreção e efetividade aos ditames da legislação federal
correlativa, em tema de comercialização de combustíveis.
[ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, P,
DJE de 7-8-2009.]
ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P,
DJE de 20-6-2008
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Nesta luz, na ausência de norma nacional geral, é o estado
competente a editar norma que fique em vigência nos aspectos gerais
até o surgimento de norma nacional que os regule, e nos seus aspectos
específicos ao Estado sem tais limitações.
Da Espécie de Ato Parlamentar
Considero a matéria de competência do Legislativo Estadual,
inclusive na propositura, na forma de Projeto de Lei Ordinária Estadual,
na forma do art. 41 e ss. da Constituição Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL, COMPETÊNCIA PROPOSITIVA DO DEPUTADO
ESTADUAL do Projeto de Lei nº 167/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 167/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 193 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da devolução de taxa de matrícula pelas instituições
de ensino superior privadas. O Projeto de Lei em epígrafe for proposto
pelo autor Deputado Adriano Sarney, perante esta Casa Legislativa no
dia 08 de abril de 2019, tendo sido publicado no Diário da Assembleia
No. XLVI/52 a 09 de abril de 2019, e me foi designado para emissão de
parecer pela mesa da Comissão de Constituição e Justiça no dia 15 de
abril de 2019, para ser apresentado nesta sessão de hoje, perante a
citada Comissão.
Da Fundamentação formal
Cumpre inicialmente examinar, em etapas sucessivas, a
competência do ente Federado Estados para legislar sobre a matéria,
posteriormente do poder Legislativo de cada ente. Inicialmente, os
Estados têm competência legislativa residual para legislar sobre qualquer
aspecto que não esteja enumerado nas competências legislativas da
União ou dos Municípios, bem como o que não for vedado pela
Constituição. A competência residual é, pois, definida pelo artigo 25
em seu parágrafo primeiro:
Art. 25. [...]
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
A competência residual incide apenas sobre as matérias que
não estiverem determinadas privativamente à União, ou exclusivamente
ao Município. De tal sorte que ficam expressamente vedadas aos
Estados todas as competências privativas da União, entre outras.
Adicionalmente à competência residual, a Constituição Federal confere
à União e aos Estados legislarem, concorrentemente sobre as matérias
discriminadas nos incisos I a XVI do seu artigo 24. Especialmente
relevante nos ficam os incisos V e VIII:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
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[…]
V - produção e consumo;
[…]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
Se manifesta o STF (com grifos nossos):
O Tribunal (...) julgou improcedente pedido formulado em
ação direta para declarar a constitucionalidade da Lei
14.040/2003 do estado do Paraná, que veda o corte do
fornecimento de água e luz, em determinados dias, pelas
empresas concessionárias, por falta de pagamento. O
Plenário entendeu que a referida lei dispõe sobre direito
do consumidor, de modo que não há vício formal.
[ADI 5.961, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 19-12-2018,
P, Informativo 928.]
A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e
VIII, c/c o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar
concorrentemente, de forma específica, adaptando as
normas gerais de “produção e consumo” e de
“responsabilidade por dano ao (...) consumidor”
expedidas pela União às peculiaridades e circunstâncias
locais. E foi o que fez a legislação impugnada, pretendendo
dar concreção e efetividade aos ditames da legislação federal
correlativa, em tema de comercialização de combustíveis.
[ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, P,
DJE de 7-8-2009.]
ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P,
DJE de 20-6-2008
Diante da definição do SFT na ADI 1980 acima citada, cabenos esclarecer que a limitação, na competência legislativa concorrente,
aos Estados, de regular apenas os aspectos específicos de suas realidades
locais incide tão somente quando houver norma geral, da União. Na
ausência desta norma geral, ao Estado Constituição não exige que espere
a atividade normativa federal, mas lhe permite prover legislação geral e
específica, estando aquela válida até que chegue à vigência norma
Nacional.
A esse respeito, ainda o STF (com grifos nossos):
(...) é constitucional a lei estadual que prevê a instalação
de dispositivos de segurança nas agências bancárias,
considerada a competência concorrente entre União e
Estados federados para legislar em matéria de segurança
nas relações de consumo (art. 24, V e VIII e § 2º, da Carta
Magna).
[ARE 1.013.975 AgR-segundo, rel. min. Rosa Weber, j. 1710-2017, 1ª T, DJE de 22-11-2017.]
Sendo o bem protegido a segurança do consumidor, tanto em
sua vida e integridade física, quanto na sua vida financeira e sustento
diário, vejo analogia entre câmeras de segurança em agências bancárias
e a devolução de valores adiantados às as IES por ocasião de matrícula.
Isto é assim por considerar que o consumidor é igualmente vulnerável
e hipossuficiente em sua capacidade de prover sua própria segurança e
proteção em ambos os casos; especialmente na relação assimétrica que
mantém com estes ou aqueles estabelecimentos empresariais. Assim,
opino pela constitucionalidade formal do projeto de lei em tela.
Da Espécie de Ato Parlamentar
Considerando o exposto acima, considero a matéria de
competência do Legislativo Estadual, inclusive na propositura, na forma
de Projeto de Lei Ordinária Estadual, na forma do art. 41 e ss. da
Constituição Estadual.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL E MATERIAL, COMPETÊNCIA PROPOSITIVA DO
DEPUTADO ESTADUAL ao Projeto de Lei nº 174/ 2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 174/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 194/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 176/2019, de
autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Dispõe sobre a
prioridade no atendimento médico, odontológico, cirúrgico, inclusive
de cirurgia plástica reparadora, ambulatorial e psicológico às mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar, desde que dentro do mesmo
grau de risco dos demais pacientes, nos hospitais, clínicas, unidades de
pronto atendimentos, postos de saúdes e estabelecimentos congêneres
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica garantida a
prioridade no atendimento médico, odontológico, cirúrgico,
inclusive de cirurgia plástica reparadora, ambulatorial e
psicológico às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar,
desde que dentro do mesmo grau de risco dos demais pacientes, nos
hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimentos, postos de saúdes
e estabelecimentos congêneres no Estado do Maranhão.
Convém ressaltar que já foi editada Lei Ordinária Estadual
(Lei nº 10.253, de 08 de junho de 2015;), disciplinando a matéria,
objeto da presente Proposição de Lei, com o mesmo teor.
Assim, verifica-se que a matéria, objeto da presente propositura
já está protegida nos termos da legislação supramencionada, tornando
o projeto de lei inócuo, contrariando as regras de juridicidade.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente
proposição de encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar
nº
95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis”.
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.
Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não
se admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 176/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei acima
supramencionada, disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 176/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 195/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 152/2019, de
autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que autoriza o Poder
Executivo a criar o Programa Estadual de Saúde Bucal ao professor da
rede estadual de ensino.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou
retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Além disso, caso seja considerado que a proposição em análise
não é uma lei que cria atribuição, indubitavelmente será tido como uma
lei que autoriza o Executivo a fazer a atribuição. Assim, este PL seria
considerado como autorizativo, o que também não é permitido:
Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar – limitase a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência
constitucional desse Poder. O texto da “lei” começa por uma expressão
que se tornou padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’. O
objeto da autorização – por já ser de competência constitucional do
Executivo – não poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’
pelo Legislativo. Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar,
pois jamais teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio,
muito menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas constituem
um vício patente. (BARROS, Sérgio Resende de. “Leis” autorizativas.
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n. 29, pp. 259265, ago./nov. 2000 – citado por CAVALCANTE FILHO, João
Trindade. “LIMITES DA INICIATIVA PARLAMENTAR SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS”, 2013, disponível em: http://
www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-deest udos/ text os-para-discus sao/ td-12 2-lim ites-da-iniciativaparlamentar-sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-releitura-doart.-61-ss-1o-ii-e-da-constituicao-federal, acesso em: 12/05/2015).
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,

48

QUARTA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2019

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o PL estabelece diretamente atribuições
para órgãos do Poder Executivo.
Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada
acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório
para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a
fazer aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder
Executivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo
de cobrar tal uso.
Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta
na Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar;
por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes
(parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
152/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 152/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:
Art. 42. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos
citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.
Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em
que a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo
seguida pela Carta Estadual Maranhense. O presente PL não se encaixa
em nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar o
processo legislativo.
Logo, o presente projeto é de iniciativa de membro da
Assembleia, não havendo objeções também nesta parte do processo
legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
148/2019, por apresentar-se constitucional, em conformidade com a
juridicidade, legalidade e à boa técnica legislativa.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 148/2019,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

Vota contra
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 198 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 148/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que garante aos
consumidores o direito de livre escolha da oficina ao acionar sua
seguradora em caso de sinistro.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional.
A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção
ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes da
federação, nos termos do art. 24, VIII:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; [...]
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre
assunto, a proposição se apresenta conforme à Constituição.
No tocante à competência para iniciar projetos de lei,
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para
propositura de proposições legislativas.

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 199 /2019
1. RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 166/2019, de autoria do Deputado
Estadual Leonardo Sá, que dispõe sobre a isenção do pagamento da
tarifa de embarque, em transporte aquaviário de passageiros, ferryboat, no âmbito do Estado do Maranhão.
2. FUNDAMENTAÇÃO FORMAL
Inicialmente, esclareça-se que os Estados têm competência
legislativa residual para legislar sobre qualquer aspecto que não esteja
enumerado nas competências legislativas da União ou dos Municípios,
bem como o que não for vedado pela Constituição. A competência
residual é, pois, definida pelo artigo 25, § 1º da Constituição da
República:
Art. 25. [...]
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.

o
a
a
a

A competência residual incide em todas as matérias que não
estiverem determinadas privativamente à União ou exclusivamente ao
Município. O artigo 22, IV do texto constitucional reserva à União a
competência para criar normas gerais sobre licitações e contratos, isso
significa que os Estados podem legislar de forma mais restrita e

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
observando as peculiaridades regionais sobre o tema. Embora analisando
sob a ótica dessa matéria poder-se-ia interpretar a proposição de
legislação em discussão como formalmente constitucional, mas envolve
o equilíbrio econômico-financeiro do instrumento celebrado entre o
particular e as empresas que realizam o transporte aquaviário no
Maranhão. Nesse sentido, estabelece o Supremo Tribunal Federal STF:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE
VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS
ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE
O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA
PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA
HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei
estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão de obra pública, celebrado pela
Administração capixaba, ao conceder descontos e
isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta
evidente ao princípio da harmonia entre os poderes,
harmonia e não separação, na medida em que o Poder
Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão
dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de
declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.
(ADI 2.733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ
de 3/2/2006)
A Constituição do Estado do Maranhão dispõe que:
Art. 188 – O transporte coletivo de passageiros1 é um serviço
público essencial incluído entre as atribuições do Poder
Público, responsável por seu planejamento e execução,
diretamente ou mediante concessão.
§ 1º - O Poder Público estabelecerá as seguintes
condições mínimas para a execução dos serviços:
I – valor da tarifa que permita a justa remuneração do
capital.
E quando a lei se refere a Poder Público, está fazendo menção
ao Poder Executivo, como demonstra a extensa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inconstitucionais as
leis de iniciativa do Poder Legislativo que estabeleçam benefícios
tarifários no acesso a serviço público concedido ou permitido:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do
Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar
que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às
pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos. Reserva de Administração. Separação de
Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário
parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal
tem declarado a inconstitucionalidade de leis de
iniciativa do poder legislativo que preveem determinado
benefício tarifário no acesso a serviço público concedido,
tendo em vista a interferência indevida na gestão do
contrato administrativo de concessão, matéria reservada
ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao
princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o
nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre
60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente
do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos
esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o
diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do
poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva
de administração, por ser atinente aos contratos
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administrativos celebrados com as concessionárias de serviço
de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V,
da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 929.591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, DJe de 27/10/2017)
Dessa forma, pode-se concluir que o Projeto de Lei nº 166/
2019 é formalmente inconstitucional, apoiando-se nos seguintes
elementos: a) arts. 22, IV; 25, § 1º, da Constituição Federal; b) art. 188,
§1º, I, Constituição do Estado do Maranhão e; d) jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3. DO ATO PARLAMENTAR
Considerando o exposto acima, forçoso o reconhecimento da
matéria como de competência do Poder Executivo, como decidido pelo
Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, não tendo, a Assembleia
Legislativa, competência para legislar sobre isenções dessa natureza.
VOTO DO RELATOR:
Em
face
do
exposto,
opino
pela
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE
INICIATIVA do Projeto de Lei nº 166/2019 e, portanto, pela sua
DESAPROVAÇÃO, sugerindo que seja transformado em anteprojeto
de lei e encaminhado como indicação ao chefe do Poder Executivo
Estadual, que detém a competência para legislar sobre a matéria.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 166/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 200 /2019
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 098/2019, de autoria do Poder Executivo,
que “Institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e
Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão - CIRA.
Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de
Lei Ordinária nº 098/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 098/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.

50

QUARTA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2019

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 07 de maio de 2019.
Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Rafael Leitoa
Vota a favor
Deputado César Pires
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
_____________________
_____________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI N° 098 / 19
Institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação
de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado
do Maranhão - CIRA.
Art. 1º Fica criado o Comitê Interinstitucional de Recuperação
de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão –
CIRA, o qual terá a finalidade de sugerir ou adotar, por meio dos
órgãos e instituições públicas que o integram, medidas judiciais e
administrativas para o aprimoramento das ações de busca da efetividade
da defesa da ordem tributária e da recuperação dos ativos de titularidade
do Estado.
§ 1º O CIRA, que tem sede na cidade de São Luís e circunscrição
em todo o Estado do Maranhão, tem atribuição subsidiária à dos órgãos
e instituições públicas que o integram, respeitadas a autonomia, a
competência e as deliberações de cada órgão e instituição no âmbito de
sua atuação própria.
§ 2º O Comitê de que trata caput deste artigo poderá criar
grupos operacionais para atuarem em áreas ou fatos específicos, no
âmbito de sua finalidade.
Art. 2º O CIRA se constitui em um colegiado paritário,
composto de dois representantes de cada órgão e instituição que a ele
aderir, tendo a seguinte composição inicial:
I - dois Auditores-Fiscais, representando a Secretaria de Estado
da Fazenda, indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda;
II - dois Procuradores do Estado, representando a ProcuradoriaGeral do Estado, indicados pelo Procurador-Geral;
III - dois Delegados de Polícia Civil, representando a Secretaria
de Segurança Pública, indicados pelo Secretário de Estado de Segurança
Pública.
§ 1º Poderão aderir ao CIRA, mediante simples requerimento:
I - o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
II - o Ministério Público do Estado do Maranhão;
III- A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
§ 2º Os membros designados, enquanto durar a designação,
exercerão no CIRA as competências e atribuições próprias dos cargos
e das funções de origem, observadas as disposições constitucionais e
legais relativas ao exercício de cada carreira.
§ 3º A Presidência do CIRA será exercida, alternadamente, por
um dentre os seus membros, eleito para mandato de dois anos, permitida
a reeleição.
§ 4º Aos membros do CIRA poderá ser aplicado o regime de
tempo integral e de dedicação exclusiva, por deliberação dos chefes
dos órgãos e instituições que o integram, no interesse da Administração
e para incrementar as atribuições institucionais de origem, ressalvada a
possibilidade de acumulação de outras atividades previstas em lei.
Art. 3º Compete ao CIRA, por meio dos órgãos e instituições
públicas que o integram, sugerir ou adotar:
I - medidas técnicas, legais e administrativas visando à
recuperação de ativos decorrentes de ilícitos penais, fiscais e
administrativos;
II - a promoção e o incentivo à prevenção e à repressão aos
crimes contra a ordem tributária e à lavagem de dinheiro, com enfoque
especial na recuperação de ativos;
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III - o estabelecimento de diretrizes para a promoção do
desenvolvimento de ações operacionais integradas entre os órgãos e as
instituições envolvidas, respeitado o planejamento de cada uma delas;
IV - a promoção e o incentivo de encontros, seminários e cursos
relacionados com as atividades do CIRA, visando à valorização e ao
aperfeiçoamento técnico de servidores de órgãos e entidades da
Administração Pública;
V - discussões sobre questões técnicas que visem ao
aprimoramento da legislação aplicável, bem como dos mecanismos
administrativos e gerenciais no âmbito de cada órgão e instituição que
o integra;
VI - criação de bancos de dados para fins de coleta, de análise
e de cruzamento das informações necessárias à realização eficiente de
suas competências, bem como das atividades desempenhadas e de
seus resultados;
VII - exercer outras atividades inerentes à sua finalidade.
Parágrafo único. O exercício das atribuições de que trata este
artigo deverá ser deflagrado pelo Presidente do CIRA, após deliberação
da maioria do Colegiado.
Art. 4 O CIRA poderá sugerir ou adotar, por meio dos órgãos
e instituições públicas que o integram, as seguintes medidas cabíveis e
autorizadas nos termos da lei:
I - a celebração, execução e fiscalização do termo de afetação
do patrimônio, e adoção das demais medidas correlatas, visando ao
pagamento ou à garantia da dívida fiscal;
II - a aplicação do arrolamento administrativo;
III - a expedição de ofício mencionando sobre o débito inscrito
em Dívida Ativa, para fins de informação ou de registro informativo:
a) ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MA e
às entidades correlatas dos demais entes da Federação;
b) ao Oficial de Registro de Imóveis do Estado e aos cartórios
correlatos dos demais entes da Federação;
IV - a recomendação ou a instauração de inquérito policial ou
procedimento investigatório e a propositura de ação penal ou outras
medidas criminais cabíveis;
V - a utilização de dação em pagamento, visando à quitação da
dívida fiscal;
VI - a aplicação do Regime Especial de Fiscalização;
VII - a implementação de outras medidas administrativas, cíveis
ou criminais voltadas para a recuperação do crédito fiscal, correlatas à
atividade do CIRA e de competência dos órgãos e instituições públicas
que o integram.
Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão
implementadas no CIRA, observado o disposto no art. 1º, § 1º, e no
art. 2º, § 3º desta Lei.
Art. 5º O CIRA reunir-se-á com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas ou por requerimento de metade de seus
membros.
Art. 6º Compete aos grupos operacionais, previstos no art. 1º
desta Lei, o desenvolvimento de ações que visem à realização dos
seguintes objetivos:
I - identificação e representação às autoridades competentes
para apuração dos crimes contra a ordem tributária, de lavagem de
dinheiro ou de ocultação de bens;
II - propositura de ações conjuntas, preventivas e repressivas,
que visem à defesa da ordem econômica e tributária;
III - promoção de ações que resultem na responsabilização
administrativa, cível e criminal dos envolvidos;
IV - recuperação de bens e direitos obtidos ilegalmente, por
meio de medidas diversas, judiciais e administrativas, que visem à
garantia cautelar do resguardo patrimonial;
V - realização de outros objetivos definidos no ato de
constituição dos grupos operacionais.
Art. 7º As reuniões do CIRA serão presididas pelo Presidente
do Comitê com apoio do Secretário-Geral, ao qual competirá a execução
das atividades permanentes e necessárias ao exercício das atribuições
do Colegiado.
Art. 8º Compete ao Presidente do CIRA, atendendo às
deliberações do Colegiado:
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I - dirigir as reuniões e conduzir os debates;
II - executar e dar cumprimento às ações deliberadas pelo
Comitê;
Art. 9º Para a execução das medidas definidas pelo CIRA,
além daqueles já existentes, poderão ser firmados convênios, acordos
de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres com órgãos
e entidades da Administração Pública federal, estadual ou municipal,
bem como com outras instituições, na forma da legislação correlata.
Art. 10. A participação efetiva ou eventual no CIRA constitui
serviço público relevante, vedada a remuneração de seus membros,
ressalvada a indenização por despesas de passagens, alimentação,
hospedagem e outras verbas de natureza indenizatória, a cargo do
órgão e da instituição de origem, quando se deslocarem ou atuarem no
interesse do Colegiado.
Art. 11. Os delegatários de serviços públicos prestarão a
colaboração solicitada pelo CIRA em caráter prioritário, nos limites da
lei.
Art. 12. O Poder Executivo providenciará os recursos
financeiros necessários à instalação e funcionamento do CIRA.
Art. 13. Cada órgão e instituição componente do CIRA arcará
com as despesas dos seus integrantes, assim entendidas as
remunerações, passagens e diárias.
Parágrafo único. Os órgãos e instituições integrantes do CIRA
ficam autorizados a assumirem, em caráter complementar, despesas
com passagens e diárias de integrantes de outro órgão ou instituição,
devendo cada um providenciar os mecanismos técnicos para registro
de tais despesas em suas respectivas prestações de contas.
Art. 14. O Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Ministério
Público adaptarão ao modelo do CIRA o Convênio de Cooperação
Técnica e Institucional de Combate à Sonegação Fiscal que hoje mantêm
entre si.
Art. 15. O CIRA será instalado em até 60 (sessenta) dias,
contados da publicação desta Lei.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 213 /2019
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 117/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adelmo Soares, que Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão a Festa de Procissão do Fogaréu, realizada no
Município de Caxias.
Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de
Lei Ordinária nº 117/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 117/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 07 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Deputado Wendell Lages

Vota contra
_________________________

Deputado Doutor Yglésio
Deputado Fernando Pessoa
_____________________
_____________________
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_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 117/ 19
Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão a Festa de Procissão do
Fogaréu, realizada no Município de Caxias.
Art. 1º - Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão a Festa de Procissão do Fogaréu, realizada no
Município de Caxias.
Art. 2º - O Poder Público do Estado do Maranhão, na forma
do que dispõe o art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão,
promoverá e executará todas as medidas com vistas ao cumprimento
desta Lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

52

QUARTA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2019

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PODER LEGISLATIVO
EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br
OTHELINO NETO
Presidente
BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
Núcleo de Suporte de Plenário

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação
CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

