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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2019 – 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 22.05.2019
I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO –TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 071/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE ASSEGURA O ACESSO
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA “PERSONAL
TRAINER” ÀS ACADEMIAS DE GINÁSTICA DO ESTADO DO
MARANHÃO PARA ACOMPANHAMENTO DOS SEUS
ALUNOS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DE DEFESA DOS
DIREITOS HUM ANOS E DAS M INORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR (2ª SESSÃO).
II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO MARANHÃO O PREFEITO ERLANIO LUNA XAVIER.
SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS GLALBERT CUTRIM, FÁBIO
MACEDO, MARCO AURÉLIO E ZITO ROLIM. - COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR (2ª
SESSÃO).
III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE LEI N° 108/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO
PREVENTIVA
E
ENFRENTAMENTO À ENDOMETRIOSE. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
4. PROJETO DE LEI Nº 162/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES
PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LINHAS DE
PRODUÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E
ASSUNTOS ECONÓMICOS - RELATOR DEPUTADO FÁBIO
MACEDO.
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IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/19,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RABERTO COSTA, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” Á SENHORA PATRICIA DA SILVA
SOUSA.COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
6. REQUERIMENTO Nº 280/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA M ICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI N° 181/2019, DE SUA
AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA
(1ª SESSÃO).
7. REQUERIMENTO Nº 282/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO/19, PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 22/05/2019
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 265/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre o registro de grupo
sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados
nas Escolas da Rede Pública e Provada do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI N° 266/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, autoriza o Estado do Maranhão a fazer
uso de veículos automotores apreendidos em decorrência da prática de
ilícitos penais ou de infrações administrativas, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 267/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que proíbe os estabelecimentos do setor
hoteleiro do Estado do Maranhão a utilizarem placas informativas
com os dizeres que especifica.
4. PROJETO DE LEI N° 268/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que altera a Lei n° 8.959, de 08 de maio de
2009, para dar poderes ao advogado constituído de autenticar cópias
reprográficas de documentos, no processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Estadual.
5. PROJETO DE LEI N° 269/19, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Neto, que considera de Utilidade Pública o “Instituto
de Desenvolvimento Social José da Silva Calvet-INDESCA”.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
6. PROJETO DE LEI N° 261/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a garantia do direito de
preferência nas escolas da Rede de Ensino do Estado do Maranhão,
dos filhos e/ou de crianças e adolescentes sob sua guarda, das mulheres
vítimas de todo o tipo de violência doméstica.
7. PROJETO DE LEI N° 262/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a isenção de cobrança de
tarifa bancária nas contas correntes destinada a convênios e contratos
de repasse celebrados no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.
8. PROJETO DE LEI N° 263/19, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Rezende, que estabelece diretrizes para a
implantação da Patrulha Rural no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
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9. PROJETO DE LEI N° 264/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que considera de utilidade pública o Instituto
Amares Pesquisa e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, com sede
na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 043/
19, de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que a
Assembleia do Estado do Maranhão CONCEDE o título de Cidadão
Maranhense a GUILHERME MAIA ROCHA.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 257/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que incorpora à malha rodoviária do Estado
do Maranhão a estrada vicinal que liga os Municípios Barra do Corda
e Tuntum.
2. PROJETO DE LEI Nº 258/19, de autoria do Senhor
Deputado Vinicius Louro, que eleva os Festejos do Círio de Nazaré,
do povoado Morro dos Cablocos, em Trizidela do Vale – Ma à condição
de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do Estado do
Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 259/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga bares, restaurantes, casas
noturnas e estabelecimentos congêneres a adotar medidas de auxílio à
mulher que se sinta em situação de risco/vulnerabilidade.
4. PROJETO DE LEI Nº 260/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Nova Iorque – MA, como
Município de interesse Turístico.
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manuel Beckman”, ao Senhor Thiago Roberto Moraes Diaz.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2019.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Texto Bíblico e
Ata da Sessão) - Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 270 / 19
CONSIDERA de utilidade pública a União dos
Moradores do Bairro Laranjeira, com sede e foro
no Município de Açailândia.
Art. 1º - É considerada de utilidade pública a União dos
Moradores do Bairro Laranjeira, com sede e foro no Município de
Açailândia.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 282 / 19
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que seja justificada a ausência da
sessão plenária dos dias 13 à 16 de maio para realizar tratamento de
saúde, conforme atestado médico em anexo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de maio de 2019. –
Dra. Cleide Coutinho – Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.05.19
EM: 21.05.19
INDICAÇÃO N° 709 / 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 ofício a Governador do Estado – Senhor Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado de Segurança Pública –
Dr. Jefferson Portela a instalação de câmeras de segurança nos principais
pontos da cidade, onde são altos os índices de violência urbana no
Município de Açailândia - MA.
Considerando que o referido município necessita melhorar sua
segurança, essas câmeras ajudarão na identificação e solução de
latrocínios, homicídios, e demais práticas de roubos que comprometem
a segurança dos moradores do município. Essa solicitação visa melhoria
na Segurança Pública, 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, 15 de maio de 2019. - Arnaldo Melo Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 710 / 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 ofício a Governador do Estado – Senhor Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado de Segurança Pública –
Dr. Jefferson Portela o retorno para Açailândia dos Policiais Militares
da Regional de Açailândia que foram aprovados em concursos em nosso
Estado, e que estão destacados em outras Companhias de Policia Militar
fora do Município.
Considerando que o referido município necessita em caráter de
urgência de maior força policial da PM para resolver seus problemas
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de segurança pública, reduzindo os indicadores locais de violência, que
os mesmos possuindo familiares próximos possam desempenhar melhor
sua função, melhorando assim a segurança dos moradores da região.
Essa solicitação visa melhoria na Segurança Pública, 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, 16 de maio de 2019. - Arnaldo Melo Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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indispensável, sobretudo para executar políticas voltadas na área
educacional que possam dar aos estudantes, mais conforto para um
melhor aprendizado.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 20 de
maio de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICEPRESIDENTE
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

INDICAÇÃO N° 711 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado
oficio ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, com cópia para Defensor Público - Geral do Estado
do Maranhão o Senhor Alberto Pessoa Bastos, solicitando a instalação
de uma unidade do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão na Zona Rural do Município de São Luís, objetivando
viabilizar a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
a garantia assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial,
ao cidadão morador da zona rural de São Luís -MA.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman, 16 de maio de 2019”. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 712 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, solicitan do providências urgentes no sentido de
determinar, A REFORMA ESTRUTURAL DO CENTRO DE
ENSINO MARIA ESPÍNDOLA DE ARAÚJO SILVA, ANEXO II,
NO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO, considerando que o
prédio está em más condições para que sejam desenvolvidas atividades
de ensino e aprendizagem e, que infraestrutura adequada, implica
diretamente no interesse dos estudantes. O aluno interessado se torna
mais proativo, tem mais vontade de estar na escola e isso reflete no seu
desempenho e no aprendizado.
É oportuno lembrar que, as instalações do Centro de Ensino
Maria Espíndola de Araújo Silva, Anexo II, são da década de 90, e, que,
as atividades estão sendo desenvolvidas, atualmente, em um prédio
cedido pela Prefeitura do Município de Maranhãozinho, que abriga
727 estudantes, nos turnos vespertino e noturno.
Reitero que educação se constitui um motor para a expansão
econômica ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento
social e político. Para construirmos o Maranhão do futuro, é necessário
destinar mais recursos públicos para serem investidos em saber, em
tecnologia, em infraestrutura nas escolas, enfim, com o intuito de
melhorar ainda mais a qualidade do ensino, da educação, do lazer e,
preparar melhor nossos jovens para que possam enfrentar o
competitivo mercado de trabalho.
O Centro de Ensino Maria Espíndola de Araújo Silva, Anexo
II, no Município de Maranhãozinho, é merecedor de investimentos na
área da educação e do lazer, portanto, a presença do Poder Público é

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido à publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Professor Marco Aurélio, por
cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, os que acompanham a
transmissão desta Sessão. Venho destacar uma agenda muito importante
para a nossa capital, Imperatriz. Na última sexta-feira, Deputado César,
Deputado Edivaldo, nós recebemos, com muito carinho, o nosso
Presidente da Assembleia no exercício do cargo de Governador de
Estado, nosso querido amigo Othelino Neto. E nesses dois dias em que
ele esteve como Governador do Estado, ele priorizou, na sua extensa
agenda, estar em Imperatriz conosco numa agenda positiva. Uma agenda
muito importante, vistoriando obras que o Governo Flávio Dino faz
em Imperatriz, mas também lançando novas obras que a cidade estava
precisando, e muito esperando. Presentes nessa agenda tanto eu quanto
o Deputado Rildo Amaral, Deputado Antônio Pereira, Deputado Pastor
Cavalcante, Deputado Ricardo Rios e Fernando Pessoa, dos Deputados
Estaduais desta Casa, Secretário Clayton Noleto, Secretário de
Infraestrutura do Estado, ele que está executando obras importantes
na cidade e o nosso Presidente, Governador em exercício Othelino
Neto, testemunhando essas obras e lançando também novas obras. Eu
cito a obra importante que está sendo feita, que é toda uma requalificação
da avenida Bernardo Sayão. Uma das principais avenidas da cidade,
onde está sendo feito um novo pavimento, está sendo feita toda parte
de acessibilidade, de ciclovia, um novo passeio, ali no perímetro do 50
Bis, tanto a Bernardo Sayão quanto a Santa Teresa, estarão sendo
requalificadas e será uma via com um novo conceito, seja ele de
acessibilidade, seja ele de mobilidade, algo muito importante para a
cidade. Estivemos também em vistoria da obra da climatização do
Centro de Convenções de Imperatriz, ao lado da Associação Comercial
Industrial de Imperatriz, de lideranças de toda a região. E essa obra
traz a melhoria de um espaço muito importante, que é estratégico para
o desenvolvimento. O Centro de Convenções de Imperatriz é o local,
onde ocorrem alguns dos maiores eventos do Estado, a exemplo da
maior feira multisetorial, comercial, industrial do Maranhão, que é a
FECOIMP, Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão. A exemplo
do maior Salão Literário do Maranhão, que é o SALIMP, também
Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão. E tantos outros eventos
sociais, religiosos, o Centro de Convenções está sendo totalmente
climatizado pelo Governo Flávio Dino. Algo que era esperado há muito
tempo e que agora está avançando essa obra. E, dentro de poucos
meses, na própria FECOIMP, já estará esse Centro de Convenções,
devidamente climatizado. Estivemos também, em vistoria à obra da
cobertura do Calçadão de Imperatriz. Calçadão que é o maior centro
comercial popular de Imperatriz, Deputado Zé Gentil. Ele está sendo
coberto e, além de coberto, também melhorado em todo o seu aspecto
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para fortalecer cada vez mais o comércio naquela região, para dar mais
comodidade aos consumidores de toda a nossa macrorregião. E será a
primeira rua coberta do estado do Maranhão. Um conceito muito
importante e uma causa reivindicada há muito tempo pelos empresários,
pelos comerciantes e também pela população. E algo que era muito
esperado, sobretudo devido ao inverno rigoroso, devido à situação em
que a cidade está, mesmo não sendo uma atribuição precípua, uma
obrigação legal do Governo do Estado, porque recuperar vias urbanas
é uma obrigação das prefeituras. Mas mesmo não sendo uma obrigação
legal do Governo do Estado, o Governador Flávio Dino, que nesses
mais de quatro anos já fez mais de cem quilômetros de pavimentação
asfálticas em Imperatriz, por meio do Governador em Exercício,
Othelino Neto, e do Secretário Clayton Noleto, lançaram um pacote
importante de obras, que é uma recuperação de vias urbanas de
Imperatriz. Ora é a operação tapa buracos, ora é a restauração de todo
um segmento, porque a cidade está em uma situação crítica em sua
infraestrutura. E o Governo Flávio Dino está fazendo este importante
investimento não só no centro, mas também nos bairros de Imperatriz,
sobretudo nos corredores de transporte público. O que ajudará de
maneira decisiva a melhorar a mobilidade urbana da cidade. Estivemos
na Câmara de Vereadores em diálogo com os vereadores de Imperatriz.
E falo com muito orgulho, aquela que foi a minha casa, uma grande
escola não só para mim, mas para o Deputado Rildo Amaral. A Câmara
de Vereadores de Imperatriz tem uma dimensão de dialogar com a
cidade. Algo impressionante, uma casa que consegue ecoar os anseios
da cidade, debater a cidade. E ali o nosso Governador em exercício,
Presidente da Assembleia, Othelino Neto, esteve fazendo um diálogo
muito importante, com os nobres edis. E uma agenda que foi muito
forte, foi muito importante para a cidade. E aí faço, Senhor Presidente,
questão de mencionar a liderança do nosso Presidente Othelino Neto,
que nos dois dias na interinidade do cargo de Governador do Estado,
pode priorizar em estar em nossa cidade. Além de fazer uma ampla
agenda institucional com o Tribunal de Justiça, com o Ministério
Público, com esta Casa e com tantos outros segmentos importantes,
pode escolher Imperatriz para estar presente, testemunhar importantes
obras e dar também a sua contribuição com o início de obras muito
esperadas, sobretudo emergenciais neste momento difícil que a cidade
atravessa. Parabenizo o Presidente Othelino Neto por esta importante
agenda, sobretudo pela maneira com que ele se conduziu, com autoridade,
com liderança, mas sem, em momento algum, estar tirando o
brilhantismo do trabalho do Governador Flavio Dino. Sua palavra foi
sempre dar a continuidade institucional do governo Flávio Dino,
conseguiu fazê-lo, nesses dois dias, e engrandece mais ainda este
Parlamento que se sentiu bem representado, nestes dois dias, e a nossa
capital, Imperatriz, que recebe obras importantes do Estado e terão
ainda mais como a obra mais importante que a cidade receberá nesses
dois mandatos do Governo Flávio Dino, que será o novo Socorrão de
Imperatriz, um investimento em torno de 150 milhões de reais que
mudará para sempre toda perspectiva da saúde na nossa macrorregião.
Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado ainda deseja fazer do
Pequeno Expediente? Suspendo a Sessão, por cinco minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Inscrito o Deputado Wellington do Curso,
cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) –Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Senhor Presidente, apresentamos um
requerimento, na manhã de hoje, solicitando ao Governador Flávio
Dino, explicações com relação à viatura. Já haviam feito isso antes,
com relação às viaturas da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Porque o Governador anuncia que tem mais de mil viaturas, novas
viaturas. E nós solicitamos as informações para compreender a situação
dessas viaturas. E já recebemos algumas informações e estamos fazendo
um estudo detalhado sobre essas viaturas. Mas o que chegou ao nosso
conhecimento, desde ontem, é que algumas viaturas estão sendo
recolhidas por falta de pagamento. E aqui eu cito, como exemplo, a
foto dessa viatura que está sendo colocada no reboque. Isso é uma
vergonha para o Estado do Maranhão. É uma vergonha para o Governo
do Estado. Mais uma prova cabal de que o Governo está quebrado.
Flávio Dino quebrou o Governo do Estado do Maranhão. Uma viatura
do choque, placa PTA - 9084, sendo colocada no reboque por falta de
pagamento. Ao verificar, mais outra foto, para não dizer que é fake
news, porque a palavra agora é essa, tentando desqualificar, mas está
aqui a foto da viatura sendo colocada no reboque. E ao constatar,
verificar os dados da viatura, viatura PTA- 9084, está aqui o número
do Renavan, é uma Triton, proprietário Zeta Frotas. Ou seja, nesse
contrato da Zeta Frotas tem setenta viaturas. É assim que o Governador
mente. É assim que enrola, engana, dizendo que tem mil viaturas novas.
Está aqui: viaturas alugadas estão sendo recolhidas, levando de volta.
Chega, chega de propaganda mentirosa com o dinheiro do povo. Chega!
E, mais uma vez, senhoras e senhores, eu quero apelar para a base do
Governo, quero apelar para o líder do Governo. Já fizemos aqui a
denúncia a primeira vez. Já cobrei pela segunda vez. E hoje eu vou
cobrar pela terceira vez. Denunciamos a situação da escola Joaquim
Soeiro, no povoado Mamede, lá em Barreirinhas. Hoje, pela terceira,
vez eu cobro explicações do Governo do Estado. O Governo do Estado
disse que isso é Escola Digna. De 2016 para 2017 sofreu reforma,
gastaram dinheiro público com essa escola. Ela consta na relação do
Governo do Estado como Escola Digna. Só que lá, eu fui pessoalmente,
50 km depois de Barreirinhas, e professores e alunos confirmaram que
não houve nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de reforma. Mas
consta na relação do Governo do Estado como Escola Digna. Senhoras
e senhores, mas é digna de pena. Essa escola é digna de pena. Já
solicitamos informações ao Governo do Estado o motivo de estar
mentindo com o dinheiro público, dizendo que a escola é digna. Já
encaminhamos também ao Ministério Público para que possa averiguar,
investigar. E, terceiro, solicitamos também à Comissão de Educação
desta Casa para que façamos uma visita in loco. O Requerimento será
apreciado e iremos ao povoado Mamede verificar a situação dessa
escola que o Governo diz que é digna, mas é digna de pena. E, mais uma
vez, senhoras e senhores, eu quero pedir, de forma muito respeitosa, à
base do Governo e, principalmente, ao líder do Governo que possa se
posicionar se esta escola realmente é digna, ou se ela é digna de pena.
E por que se ela é digna de pena está na relação do governo do Estado.
Então, com a palavra, mais uma vez, o Governador Flávio Dino, a base
do Governo e principalmente o líder do Governo. Já é a quarta vez,
vou contar como terceira, porque eu denunciei a primeira vez, falei a
segunda, utilizei durante um pronunciamento que eu não estou contando,
mas eu vou contar como essa, a terceira, muito embora já seja a quarta.
Então, pela terceira vez, estou solicitando ao Governador Flávio Dino
e ao líder do Governo na Assembleia, que possa apresentar para o
Estado do Maranhão uma resposta para o nosso questionamento.
Essa escola é Escola Digna ou é digna de pena? Se ela é Digna ok, me
mostre, me prove que ela foi reformada, se ela é digna de pena, por que
é que ela consta na relação do governo e o governo alardeando que já
fez mais de 850 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. Chega
de mentira, chega de enganação, o povo do Maranhão já acordou! Era
o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n° 071, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do deputado Rafael
Leitoa. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento n° 280,

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
de autoria da deputada Mical Damasceno. Deputada está ausente. Fica
transferido para a próxima Sessão. Grande Expediente. Inclusão na
Ordem do Dia da Sessão, de amanhã, 22 de maio. Requerimento n°
282/2019, de autoria da Deputada Dra. Cleide Coutinho.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina? Bloco Parlamentar
Democrático PR/PMN. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
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Serviços Públicos desta Casa Legislativa a fim de prestar
esclarecimentos acerca da malha asfáltica das BR 135 e 316. Esse
Requerimento foi subscrito pelos Deputados Adelmo Soares, Doutor
Leonardo Sá, Rigo Teles e Zé Inácio Lula. Na forma regimental, foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento
nº 280/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Fábio Macedo.
No tempo dos Partidos e Blocos, se pronunciaram os Deputados
Fernando Pessoa, pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP e Vinicius
Louro, pelo Liderança do Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Vinícius Louro. 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, 21 de maio de 2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Ata da Quadragésima Sétima Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
oito de maio de dois mil e dezenove.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Pará
Figueiredo.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical
Damasceno.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, 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, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Rildo Amaral. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados César Pires, Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e
votação, em único turno, do Parecer nº 242/2019, da CCJC em redação
final ao Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2019, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio, que “regulamenta o uso dos painéis eletrônicos
do plenário, do plenarinho e das salas das comissões permanentes da
Assembleia Legislativa. O referido Parecer foi aprovado assim como o
Projeto de Lei a que se refere, que foi encaminhado à promulgação. O
Projeto de Lei nº 071/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus
e o Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa foram transferidos para a próxima Sessão
devido à ausência dos respectivos autores. Submetido a deliberação do
Plenário, foi aprovado o Requerimento nº 279/2019, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja convidado o
Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT da Regional do Maranhão, Senhor Gerardo de
Freitas Fernandes, para uma reunião com a Comissão de Obras e

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, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Edson Araújo,
Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante e
Rildo Amaral. 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 Expediente a seguir:
Mensagem Governamental nº 026/2019, encaminhando a Medida
Provisória nº 292/2019, que institui Programa de Pagamento e
Parcelamento com redução de juros e multas de débitos fiscais
relacionados com o ICM e o ICMS; Projetos de Lei nºs: 226/19, de
autoria do 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;
227/19, de autoria do 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; 228/19, de autoria do Deputado José Gentil,
que institui o “Dia da Constituição do Estado do Maranhão”; 229/19,
de autoria da 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; 230/19,
de autoria da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, que dispõe sobre a
impossibilidade de investidura em cargo público, ante a existência de
condenação, com trânsito em julgado, pela prática de qualquer
modalidade de abuso sexual contra menor (pedofilia), violência contra
a mulher (feminicídio), intolerância, discriminação ou do preconceito
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por sexo, orientação sexual e identidade de gênero (homofobia); 231/
19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que institui o Programa
“Apague essa Ideia”; 232/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui o Selo “Empresa Amiga Da Saúde Mental”, no
âmbito do Estado do Maranhão; 233/19, de autoria do 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; 234/19, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo , que classifica Santo Amaro – MA, como Município de
interesse Turistico e 235/19, de autoria do 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;
Projeto de Resolução Legislativa nº 035/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo (Concita Braga); 036/
19, de mesma autoria , que Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” à Senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo
(Concita Braga) e 037/19, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
que institui a “Campanha de Doação Solidária de Sangue”, no âmbito
do Poder Legislativo; Requerimentos nºs: 244/19, do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene
de Entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Auditor Federal de Finanças e Controle, Senhor Welliton Resende
Silva; 245/19, do referido Deputado, a Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, para que seja realizada
audiência pública, no dia 09 de Maio, no Auditório Gervásio Santos,
“Plenarinho”, das 15h às 18h, para tratar sobre o 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; 246/19, do
Deputado Rildo Amaral, solicitando que que 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; 247/19, do referido autor, solicitando que 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”; 248/19, da Deputada Doutora Helena
Duailibe, enviando mensagens 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,
Carlos, Maria de Lourdes, Maria Madalena, Antônio, Raimundo, Maria
Regina, Mário, Armando, Francisco, Maria de Jesus, Luís Delfim e
José (In Memoriam); 249/19, do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagens de congratulações ao Presidente do Procon-MA,
Senhor Carlos Sérgio de Carvalho Barros, parabenizando pelo novo
cargo de Presidente do Procon-MA e 250/19, do referido Deputado, ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor 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; Indicações nºs: 651/19, da Deputada Andreia Martins
Rezende, ao Governador do Estado, Flávio Dino, 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; 653/19, do Deputado Wellington do
Curso, 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; 654/19, da Deputada
Doutora Taiza Hortegal, ao Diretor da Superintendência Regional do
DNIT no Estado do Maranhão, o Senhor Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando que viabilize a recuperação da BR 310 no trecho entre a
Cidade de São Bento e Bacurituba; 655/19, do Deputado Doutor
Leonardo Sá, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando
determinar que seja analisada e alocada a fonte de recurso para a criação
e instalação do Centro de Referência Cultural da Juventude Maranhense,
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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;
656/19, do mesmo autor, ao Governador do Estado, sugerindo a
implantação de um Centro de Referência em Saúde Mental, na Cidade
de Pinheiro; 657/19, da Deputada Mical Damasceno, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Educação,
Senhor Felipe Camarão e ao Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
providências no sentido de viabilizar um polo universitário da UEMA
no Município de Viana; 658/19, do Deputado Arnaldo Melo, ao
Secretário de Estado de Esporte, Deputado Rogério Cafeteira, para
que viabilize um apoio com a adoção de materiais e equipamentos para
o Projeto Escolinha de Futebol Resgate; 659/19, do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Secretário de Estado de Saúde, solicitando, em caráter de urgência, a
reforma do Hospital Irmã Maria Paes Tavares para a cidade de Tasso
Fragoso; 660/19, do Deputado Adelmo Soares, 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, localizados no Município de
Barreirinhas; 661/19, do Deputado Ariston, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando que sejam
realizadas Melhorias na MA-271 que interliga as Cidades de Paraibano
e Sucupira do Norte; 662/19, do Deputado Pastor Cavalcante, ao
Governo do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a recuperação e sinalização horizontal e
vertical da MA-342, nos 21 Km que ligam os Municípios de Igarapé
do Meio a Monção; 663/19, do Deputado Ciro Neto, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e a Presidente da AGED,
Senhora 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. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação e Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir as indicações acima citados e
concedeu a palavra aos Deputados Professor Marco Aurélio, Adelmo
Soares, Fernando Pessoa e Doutora Thaiza Hortegal. O Deputado
Professor Marco Aurélio destacou que será inaugurado um Campus da
UEMASUL, no Município de Estreito. O Deputado Adelmo Soares,
relatou sua participação na primeira edição do evento Limpa Praia São
Luís, realizado por alunos da turma de Mestrado em Recursos
Marinhos, da Universidade Estadual do Maranhão. Em seguida, ouviuse o Deputado Fernando Pessoa, alertou para situação do balneário
Tiúba, no Município de Tuntum, que apresenta aumento considerável
do volume de água, devido à intensidade das chuvas. Por fim, a
Deputada Doutora Thaiza Hortegal, informou que discutiu demandas
da região da Baixada Maranhense com o Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
quando, a pedido do Deputado Fernando Pessoa, foi feita a verificação
de “quórum”. Constatado que havia número regimental para apreciação
da Matéria, o Presidente anunciou em primeiro turno, regime de
prioridade, o Projeto de Lei nº 129/2019, (Mensagem nº 015/2019),
que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito que
especifica, com pareceres favoráveis das Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC); e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Na sequência, concedeu a palavra aos
Deputados César Pires e Wellington do Curso, que se manifestaram
contrariamente à aprovação do referido Projeto de Lei; e O Deputado
Doutor Yglésio, que defendeu sua aprovação. A votação foi encaminhada
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pelo Deputados Adriano que também se manifestou contrariamente a
aprovação do Projeto de Lei nº 129/2019 e pelo Deputado Doutor
Yglésio, que reafirmou seu posicionamento inicial. Concluídas as
discussões, o Projeto de Lei nº 129/2019 foi
aprovado contra os
votos dos Deputados Adriano e César Pires. Em seguida, o Plenário
aprovou os Requerimentos nºs: 244/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene
para entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Senhor Welliton Resende Silva; 246/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, subscrito pelos Deputados Professor Marco Aurélio,
solicitando que sejam registrados nos Anais da Casa, votos de
congratulações ao Jornal “O Progresso” de Imperatriz, pela passagem
dos seus 49 anos completados no dia 3 de maio do corrente ano; 248/
2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagem de congratulações e aplausos, “in memoriam”, pelos 100
anos da chegada ao Brasil, do empresário Armando Oliveira Gaspar e
249/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito
pelo Deputado Fernando Pessoa, Doutora Thaiza Hortegal, Doutor
Yglésio, Neto Evangelista, Carlinhos Florêncio, Zé Inácio Lula e Ricardo
Rios, solicitando que seja enviada mensagem de congratulação ao
Presidente do Procon, Senhor Carlos Sérgio de Carvalho Barros,
parabenizando-o pelo cargo assumido. O Requerimento nº 247/2019,
de autoria do Deputado Rildo Amaral, foi transferido para a próxima
Sessão devido à ausência do autor. Sujeito a deliberação da Mesa, foi
indeferido o Requerimento nº 250/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da Educação, solicitando
informações sobre a denúncia de que os salários dos professores do
PROJOVEM estariam atrasados há 04 meses. O autor recorreu da
decisão da Mesa, e o requerimento foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária. Na forma regimental, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei
Complementar nº 003/2019, de autoria do Poder Judiciário; os Projetos
de Lei nºs: 019/2019, também de autoria do Poder Judiciário; 168/
2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende; Projeto de
Resolução Legislativa nº 015/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio; Requerimentos nºs: 251/2019, de autoria do Deputado Adriano;
252/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 253/2019, de autoria
do Deputado Antônio Pereira e 254/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande Expediente não
houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos se pronunciou
o Deputado Fernando Pessoa, que falando pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, discorreu sobre a falta de água que vem afetando o
Município de Tuntum, principalmente os bairros Piçarra e Vila Luizão.
Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, fizeram-se ouvir o
Deputado Zé Inácio Lula, que criticou os cortes nos orçamentos das
universidades e institutos federais e o Deputado Doutor Yglésio
informando que o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no Hospital
Aldenora Bello será mantido. Inscrito no Expediente Final, falou o
Deputado Wellington do Curso relatando que recebeu várias denúncias
de professores que trabalham no PROJOVEM de mais de 25
municípios, que estão com seus salários atrasados, há mais de quatro
meses. 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,
08 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado Pará
Figueiredo - Segundo Secretário, em exercício.
Ata da Sessão Solene para a homenagear o Conselho
Regional de Medicina Veterinária, pela passagem dos seus 37
anos de fundação, realizada na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, no dia vinte oito de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
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meio do Requerimento 048/2019, de autoria do Deputado César Pires,
destinada a homenagear o Conselho Regional de Medicina Veterinária,
pela passagem dos seus 37 anos de fundação, convidando para compor
a Mesa as seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Carlos
Brandão, Vice-Governador e Médico Veterinário, neste ato
representando o Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Flávio
Dino; o Senhor Luiz Carlos Barbosa Tavares, Vice-Presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária; o Senhor Antônio José dos
Santos, Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio
Amorim, Promotor de Justiça, neste ato representando o ProcuradorGeral, Dr. Luiz Gonzaga; a Professora Doutora Francisca Neide,
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária; o Senhor
Francisco Saraiva, representando a Federação Nacional do Servidor de
Fiscalização Agropecuária; Senhor Washington Luís, neste ato
representando o Reitor do IFMA, Professor Dr. Francisco Roberto.
Em seguida, convidou todos a se postarem em posição de respeito
para a execução do Hino Nacional. Na sequência, foi exibido um vídeo
institucional, produzido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Posteriormente, o Deputado César Pires solicitou que o Deputado
Wellington do Curso o substituísse na presidência dos trabalhos, para
em seguida subir à Tribuna, fazendo uso da palavra para exaltar a
importância da medicina veterinária e suas contribuições para
humanidade. Também relatou sua atuação no Conselho Regional de
Medicina Veterinária e as dificuldades iniciais que foram superadas ao
longo dos anos com a construção de uma história de sucesso que está
completando trinta e sete anos. Em seguida, o Deputado César Pires
reassumiu a presidência dos trabalhos e o Deputado Wellington do
Curso o parabenizou, pela sensibilidade enquanto médico veterinário
e enquanto parlamentar, e por fazer essa justa homenagem a todos
médicos veterinários e ao curso de Medicina Veterinária. Na sequência,
ouviu-se a Senhora Francisca Neide Costa, que discorreu sobre a história
do Conselho Regional de Medicina Veterinária e suas contribuições
para a sociedade maranhense. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Carlos Brandão, que discorreu
sobre a importância da profissão e do seu apoio aos médicos
veterinários. Em seguida, o Presidente teceu suas considerações finais
e 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, 30 de novembro de 2018. Deputado César Pires - Presidente em
exercício
Ata da Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial da
Saúde, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia onze de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.
As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento n.º 049/2019, de autoria da Senhora Deputada
Doutora Helena Duailibe, em comemoração ao dia Mundial de Saúde.
Em seguida, convidou para compor a Mesa as seguintes autoridades: a
Senhora Nair Portela, Magnífica Reitora da Universidade Federal do
Maranhão; o Senhor Pedro Ivo Correa, Presidente da Comissão de
Direitos da Saúde da OAB, neste ato, representando o Senhor Tiago
Dias, Presidente da OAB; o Senhor Israel Pinheiro Rocha, neste ato,
representando a senhora Josilma Rodrigues, Coordenadora do Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão; o Senhor José Márcio
Leite, Presidente da Academia Maranhense de Medicina; o Senhor
Antônio Pereira da Silva, Vice-Presidente do Conselho Estadual de
Saúde do Maranhão; a Coronel Augusta, Comandante de Segurança
Comunitária e Coordenadora Estadual da Patrulha Maria da Penha; o
Senhor Vinícius Araújo, Presidente do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Maranhão e a Senhora Joice Lages,
Superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Na sequência,
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seja bem-vindo! Leve também os nossos cumprimentos ao Dr. Edilson
Baldez. A senhora Shirley Cunha, Presidente da associação dos jovens
empresários. Dra. Shirley faz um grande trabalho, jovem,
empreendedora, dinâmica, inteligente. Muito obrigado por ter vindo
também à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
Excelentíssimo Senhor Deputado Wendell Lages, muito obrigado pelo
presente, iniciar presidindo essa Sessão. Muito obrigado pelo presente.
Convidamos a companhia! Senhoras e senhores, convidamos a
Companhia Barrica do Maranhão para adentrar no Plenário da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Neste momento
histórico do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
viva, viva o Maranhão! Viva a sua belíssima cultura! Viva a Companhia
Barrica. Godão! Godão! Godão! O que seria o Maranhão sem Godão?!
Quero convidar, de forma especial, José Pereira Godão, representando
a Companhia Barrica, para sentar, ilustremente, nesta Mesa. Seja bemvindo. Que coisa maravilhosa! Que coisa belíssima! Que a nossa cultura
possa se propagar por muitos e muitos anos, por muitos e muitos
séculos. Que possa irradiar todo o Brasil, todo o mundo essa belíssima
e maravilhosa cultura. Que Deus abençoe todos vocês. Concedo a
palavra ao deputado Wendell Lages, autor da proposição, e que foi
acatada de forma unânime por todos deputados na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Já quero registrar a presença
também, já do deputado Roberto Costa, também muito querido por
toda cultura. E, Roberto Costa, muito obrigado por ter vindo também
com certeza não poderia ficar de fora dessa. Godão, eu sei, príncipe!
Príncipe, venha para cá. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Bom dia a todos. Que Deus seja
louvado. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do
Maranhão, sobre a sua população, sobre a cultura do nosso estado, a
nossa maravilhosa cultura, inigualável, incomparável. Que Deus estenda
as suas mãos poderosas sobre a vida de cada um de vocês. Muito
obrigado a todos por terem vindo à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, a Casa do Povo em nome do Presidente Othelino, que
hoje está assumindo interinamente o Governo do Estado. O Presidente
Glalbert Cutrim assume a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. E de forma muito especial ao Deputado Wendell Lages pela
sensibilidade em realizar essa sessão solene. E duplamente parabenizálo não só pela sensibilidade, mas também porque Vossa Excelência foi
atendido por todos os deputados, de forma unânime, por dois motivos.
Primeiro pelo respeito que Vossa Excelência tem de todos os deputados.
E segundo pela sensibilidade do momento, que é a cultura do Estado
do Maranhão. Então sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa.
Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Eu, em nome do povo,
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão Solene convocada
para homenagear a Companhia Barrica do Maranhão, concedida através
do Requerimento como já falei, a justa homenagem da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, de autoria do Deputado Wendell
Lages. Eu quero convidar para compor a Mesa, o Excelentíssimo Senhor
Vereador Ivaldo Rodrigues, nesse ato, representando o Prefeito de São
Luís Edivaldo Holanda Júnior. Enquanto o Vereador se aproxima. Agora,
sim, estou completo. Olha como agora eu fiquei perfeito (aplausos).
Quero convidar de forma especial também o senhor José Jorge Leite
Soares, ex-deputado, Diretor da SENAC, seu J orge, estava
cumprimentando ali seu Jorge, falando sobre o Maranhão, falando
sobre São Luís. E a contribuição que este grande homem já deu ao
Estado do Maranhão, como Deputado Estadual. E, hoje, à frente de
uma grande companhia no estado do Maranhão. Convidar, de forma
especial, o senhor Luiz Henrique de Nazaré, Bulcão, compositor da
Companhia Barrica. Grande Bulcão, amigo da Assembleia, amigo de
muitos deputados, amigo particular do Deputado Wellington, amigo
da sua família, dos seus filhos, quão bom revê-lo na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Bulcão, seja bem-vindo! Eu falei
no ouvido dele. Eu vou falar para vocês: Bulcão, eu te amo! Senhor
Pedro Robson Holanda da Costa, Primeiro Secretário da FIEMA, neste
ato, representando o Presidente da FIEMA, o senhor Edilson Baldez,

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Bom dia a
todos. Excelentíssimo senhor deputado Wellington do Curso, Presidente
desta Sessão Solene; excelentíssimo senhor vereador Ivaldo Rodrigues,
neste ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior; senhor José Pereira Godão, representando a Companhia Barrica
do Maranhão; senhor Luís Henrique de Nazaré, compositor da
Companhia Barrica do Maranhão; senhor José Jorge Leite, ex-deputado
e diretor da Cemar; senhor Pedro Robson Holanda, primeiro secretário
da Fiema, neste ato representando o presidente da Fiema, senhor Edson
Baldez; senhora Shirley Cunha, presidente da Associação dos Jovens
Empreendedores do Maranhão; deputado Roberto Costa, colega da
Casa, que também se faz presente. Senhoras e senhores, imprensa,
povo do Maranhão. A companhia Barrica do Maranhão nasceu de uma
rica proposta de trabalho comunitário, em que se interligam várias
experiências de formas de expressão artística abrangendo canto, dança,
música, literatura, artesanato e teatro de rua, em labor constante, em
um processo que vem amadurecendo há mais de 18 anos. O conjunto
de criação dos trabalhos desenvolvidos tem como base a inspiração, as
formas artísticas da cultura popular maranhense, sendo esta o referencial
primeiro e o universo de todas as produções da companhia. São diversos
ritmos e gêneros do grande cancioneiro popular maranhense, que servem
de base ao processo de criação dos compositores da Companhia nas
músicas e nos espetáculos, abraçando vários ciclos culturais do Estado
com destaque: os ritmos do bumba meu boi, maior manifestação
artística de identificação do povo maranhense, por meio das toadas e
sotaques dos bois de matraca da ilha de São Luís, com seus pandeiros
e grandes batalhões de brincantes. Dos bois de matraca do Vale do
Pindaré, com seus cazumbas e seus chocalhos, e do boi da Zabumba da
região de Guimarães, com seus retumbantes tambores e agudos
tamboritos. Os bois de Orquestra, às margens do rio Munim e Itapecuru,
com seu naipe de sopros e harmonias. Hoje da batida de costa de mão
do litoral cururupuense, como também o instalar das retintas do quebrar
coco e no arrasta-pé das quadrilhas. Na cadência única da Dança do
Lelê, de São Simão, nas ritmias calorosas dos Tambores de Crioula e de
Mina, nas valsas e lapinhas das festas de Reis, pastores e presépios
natalinos bem como nos cânticos e ladainhas do Divino Espírito Santo,
nos sons carnavalescos que interligam as épocas, batucadas antigas,
blocos de ritmo, tribos de índio, entrudo baralho, sambas, frevos e
mais marchinhas de Momo. Concebida inicialmente como uma forma
de entregar o conhecimento cultural, a experiência artística e a paixão

o Presidente concedeu a palavra a Senhora Deputada Doutora Helena
Duailibe, que exaltou a importância do dia 7 de abril, Dia Mundial da
Saúde e discorreu sobre o quadro caótico em que se encontra a saúde
pública, destacando a necessidade de investimentos na área, pois
conforme o Artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de
todos e um dever do Estado. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Márcio Leite, que
discorreu sobre os avanços e desafios do Sistema Único de Saúde no
atual cenário brasileiro, fazendo um resgate histórico da construção do
SUS. Também ocuparam a Tribuna os Deputados Hélio Soares, Antônio
Pereira e Arnaldo Melo, destacando a importância e necessidade de
políticas públicas na área de saúde. Em seguida, ouviu-se a Senhora
Nair Portela, que registrou o trabalho realizado pela Universidade
Federal do Maranhão na formação dos profissionais da área da saúde,
com o foco voltado para a promoção da saúde, destacando que os
projetos políticos pedagógicos dos cursos já mudaram e estão em
contínua mudança em adequação às necessidades da saúde da população.
Em seguida, o Presidente teceu suas considerações finais e 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, 11 de
março de 2019. Deputado Hélio Soares - Presidente em exercício
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pelas artes populares de uma geração de novos artistas da Madre
Deus, a Companhia Barrica vem provocando durante todos esses anos
o permanente trabalho em prol de revalorização da cultura popular
maranhense. Um amplo questionamento entre os artistas, autoridades
e demais segmentos sociais, sobre o verdadeiro papel do artista popular
no contexto social e econômico da cultura, provocando uma nova visão
na sociedade com as manifestações artistas populares, intencionalmente
chamadas e mascaradas de Folclore para ocultar o mecanismo ideológico
que nega a essas manifestações, o Estatuto de Cultura. Por isso, visando
combater a este e outros preconceitos, a Companhia adotou como base
de inspiração dos seus espetáculos a coreografia de nossas danças e
festas, os ritmos e compassos da nossa música e como espaço cênico,
a liberdade de ruas e praças, por revigorar e evidenciar a tradição dos
folguedos e das festas populares do nosso Maranhão e contribuir para
o desenvolvimento do turismo cultural do Estado e pelo Brasil afora,
apresentando-se em ruas, praças e palcos da vida, a diversidade de
ritmos e danças peculiares dos festejos juninos e carnavalescos, da
cultura maranhense. É com orgulho que prestamos esta singela
homenagem à Companhia Barrica do Maranhão. Os meus humildes e
sinceros agradecimentos a todos que se fazem presentes, os meus
parabéns ao Godão e a toda Companhia Barrica pelo trabalho que eles
vêm desenvolvendo durante anos e anos em São Luís, durante todo o
estado do Maranhão, por outros Estados onde já passaram e por
outros países. Meus parabéns e muito obrigado a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Mais uma vez, parabéns ao deputado
Wendell Lages pela sensibilidade e pela homenagem prestada na manhã
de hoje, uma solicitação, como eu já falei, que foi acatada por todos os
deputados. E, mais uma vez, em nome do presidente Othelino,
presidente desta Casa, que hoje assume interinamente o Governo do
Estado do Maranhão e aí, ficamos com a Presidência sob o comando do
Deputado Glalbert Cutrim. E em nome de todos os deputados estaduais,
que de forma unânime, concederam esta justa homenagem. Hoje a
Assembleia Legislativa se debruça diante de uma homenagem
maravilhosa, magnífica. A Casa do Povo, volta o seu olhar e diz ao
povo do Maranhão, ao estado do Maranhão que valoriza a sua cultura,
que ama a sua cultura. Sejam todos bem-vindos a Casa do Povo, sejam
todos bem-vindos a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
E, mais uma vez, Deputado Wendell, parabéns. Eu quero convidar, já
que é de sua autoria o Requerimento, que a partir de agora, nada mais
justo, V.Exa. passe a presidir, a partir de agora, essa justa homenagem
à Companhia Barrica. Godão e a todos vocês do Boi Barrica, a todos o
nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. Nós aqui na Assembleia
Legislativa amamos todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Só que
antes eu quero chamar o Godão para receber a placa de homenagem das
mãos do Deputado Wendell Lages, que possa receber a placa aqui.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Convido o Deputado Estadual Roberto Costa
para dar uma palavra na tribuna.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Bom dia a
todos, companheiros nossos, amigos. Saudar aqui a Mesa na pessoa
do nosso querido Deputado Wendell Lages, que preside essa Sessão e
foi autor desse belíssimo Requerimento. Saudar aqui o nosso
companheiro de longas datas, desde a época de União Municipal de
Estudantes Secundaristas, o nosso querido Vereador e Secretário do
município, Ivaldo Rodrigues. Saudar aqui o nosso eterno poeta Bulcão,
que é uma referência da cultura do Maranhão, foi um dos secretários
que fizeram uma grande revolução e fez, na verdade, o encontro da
cultura novamente com o sentimento do povo do Maranhão, que esta
Casa também recebe com muita alegria hoje aqui. Aqui o nosso querido
ex-deputado e diretor da Cemar, José Jorge, também amante da nossa
cultura e da burrinha também, não é, Zé Jorge, no carnaval. O senhor
Pedro Robson, que aqui representa o nosso Edilson Baldez, grande
companheiro também desta Casa e da cultura do Maranhão. A senhora
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Shirley Cunha, presidente da Associação dos Jovens Empresários.
Saudar aqui o nosso representante do Boi Barrica, o nosso querido Zé
Godão, que na verdade é um amante da cultura. Eu acho que este
momento, eu fico muito feliz, porque aqui faz parte também de todo
um sentimento, Wendell, da minha criação, da minha formação. Eu
acho que a vitória que nós mantivemos na nossa vida política devo
muito a muitos que estão aqui. Assim eu vejo aqui o nosso querido
Wellington, uma das minhas marchinhas de campanha é uma música de
Wellington, o nosso gaguinho, como as nossas músicas de campanha
são embaladas em função desse sentimento do fortalecimento da
cultura e do sentimento do povo. Aqui está também o Fernando
Mouchereck, do nosso Coral São João. Está aqui o grande compositor,
o Macarrão, que é outra figura importante da nossa cultura e que
merece todo nosso respeito. O João, que está aqui também, o Inácio
também que, Brandão, meu professor Chico Pinheiro, Chico foi meu
professor no Ifma, antigo Cefet. Vou contar aqui uma história. Cadê
Bocão? Quase Chico uma vez quis me encher de porrada. Eu atentando
muito numa aula de Chico, educação artística, no auditório, Tourinho,
grande entusiasta também dessa cultura aqui, companheiro nosso, e aí
eu comecei a jogar uma bolinha de papel, porque normalmente a gente
que é criado ali no Lira, no Codozinho, na Madre Deus, no Goiabal,
Macaúba, a gente é pouco mais espevitado do que o restante da cidade.
E aí eu, atentando, joguei a primeira bolinha. Paulinho, desligado tudo,
luz, Chico olha para trás, não encontra. Aí eu achei graça e joguei a
segunda bolinha, de novo. Quando eu fui jogar a terceira bolinha, Chico
foi virando, aí me pegou com a mão na massa. Imagina Chico que me
disse: “Olha, rapaz, tu procuras respeitar aqui este negócio da aula,
senão, nós vamos resolver esse negócio é lá fora”. Mas, assim, foi uma
das presenças mais importantes da minha vida educacional. O Chico
aqui, a quem eu também dou todas as honras possíveis e impossíveis,
é uma figura também muito querida. Todos da Madre Deus aqui, de
todas essas comunidades ali que fazem o fortalecimento desse
sentimento e o que nós estamos aqui homenageando, na verdade não é
apenas a Companhia Barrica, é o sentimento que a Companhia Barrica,
na verdade, leva hoje para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo.
Se nós temos fortalecimento da cultura nossa, acredito que de 90 para
cá, de uma forma mais firme, mais forte, a Companhia Barrica teve um
papel fundamental. Fundamental pela sua obra musical, pela sua obra
cultural do que representa esse sentimento todo que hoje é instalado
na nossa cidade. E, acima de tudo, é uma voz presente sempre na
defesa do respeito a nossa cultura. Nós sabemos que, em vários
momentos, já tivemos grandes avanços, grandes ganhos; em outros
momentos, às vezes, nós damos um passo atrás, mas a Companhia
Barrica sempre foi esse ponto de, digamos assim, esse muro que sempre
segurou todas as lamentações e sempre buscou continuar fortalecendo
a cultura. Eu tenho aqui, inclusive, hoje, na Assembleia, nós aprovamos
no ano passado aqui, José Jorge, declaramos como Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão, todas as manifestações culturais da
comunidade da Madre Deus. Porque a Madre Deus continua sendo o
grande polo cultural não apenas de São Luís, mas do Maranhão e do
Brasil. O que a Companhia representa, os sotaques que ela representa,
as brincadeiras que ela representa, todas elas, a grande maioria, são
oriundas das comunidades da Madre Deus. Então, esse fortalecimento
hoje da nossa cultura, como eu disse, a Companhia teve um papel
fundamental, desde o seu início, desde o início do sonho do Zé Pereira,
com o Bulcão, que se iniciou na verdade, essa grande construção do
que se tornou a Companhia Barrica. Eu costumo dizer que pode passar,
passam-se os governos, mas a Companhia Barrica permanece, porque
o que ela defende, o que ela leva para o mundo é o sentimento de um
povo que construiu a nossa cidade, que construiu o nosso Estado. Eu
estou mais uma vez, eu estou muito feliz de poder estar participando
dessa homenagem. Nós teremos uma homenagem futura a todas as
brincadeiras da comunidade, mas, como eu disse, a Companhia Barrica
tem todo um sentimento especial. Eu acho que ou você chega no carnaval
ou você chega no São João, ou você chega no Natal, se não tivesse o
Barrica como que seria a nossa cultura, o que é que seria? Então, hoje
a marca da cultura do Maranhão, nós podemos dizer, de uma forma
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muito clara: é a Companhia Barrica. Por todo o seu trabalho, por todo
o seu entendimento e, acima de tudo, nas palavras do Zé Pereira,
buscando sempre respeitar a todas as brincadeiras. Sempre se
preocupando em buscar o fortalecimento da cultura como um todo. A
Companhia se fortaleceu? Se fortaleceu. Mas o fortalecimento da
Companhia sempre foi o fortalecimento da cultura e de todas as
entidades, das brincadeiras que sempre fizeram a nossa cultura. E,
hoje, Zé Pereira, esta homenagem, na verdade, é à história da
Companhia. E, acima de tudo, ao presente da Companhia e ao futuro
da Companhia Barrica, porque se não tivesse a Companhia Barrica
hoje, a nossa cultura, por mais que seja rica, não seria completa. E é
completa exatamente pela presença da Companhia Barrica no cenário
cultural do Maranhão e do Brasil. E aqui eu faço também as minhas
homenagens e, acima de tudo, meus agradecimentos, porque a
Companhia Barrica também sempre que embalou a minha vida. A minha
vida de filho da Madre Deus, filho do Codozinho, morador do Lira, da
Belira, por onde passei ali a Companhia Barrica foi, nos momentos de
alegria e de tristeza, sempre foi a nossa motivação. Então quero dizer
aqui mais uma vez, agradecer também a todos aqueles que sempre nos
ajudaram a chegar aqui, que hoje eu também estou rendendo as minhas
homenagens do meu mandato à Companhia Barrica, à Madre Deus, ao
Maranhão, ao Brasil. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Obrigado, deputado Roberto Costa, pela sua
participação e pelas suas belíssimas palavras. Convido a todos para
assistirmos mais uma apresentação da Companhia Barrica do
Maranhão.
(Apresentação da Companhia Barrica do Maranhão)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES - Concedo a palavra ao Senhor José Pereira
Godão, que falará em nome da Companhia Barrica do Maranhão.
O SENHOR JOSÉ PEREIRA GODÃO – Meus
correligionários, amigos, queridos amigos e irmãos, todos nós, então,
somos homenageados por esse jovem Deputado Wendell. Beleza,
Itapecuru se expandindo por toda São Luís. Estive aqui na homenagem
ao Coral São João, meu querido Mouchereck. Que belo momento a
representação, uma história da cantoria dos grupos corais. E aí quando
Roberto fez essa referência ao nosso maestro Chico Pinheiro, e também
um dos líderes desse movimento do canto coral maranhense e desse
canto coral. Inúmeros cantores, artistas maranhenses e os nossos
meninos cantores, senhores, o Roberto Brandão e o Inácio Pinheiro
vêm desse movimento. Ao lado do mestre Gabriel Melônio, trouxeram
para as ruas, para as praças esse canto afinado, esse canto belíssimo
das escolas do coral do Maranhão, Coral São João, de todos esses
grupos, do nosso querido Femaco que revelou tantos artistas e grupos
maranhenses. Então, essa homenagem é importantíssima para todos
nós e a Casa do povo, a simbologia é importante, nós somos os
maranhanguaras. Sentimo-nos homenageados e isso dá uma autoestima,
uma elevada. Eu teria então aqui, para representar todos os
homenageados, que me prender inicialmente às referências a esses nossos
artistas que aqui estão e a outras tantos e outras tantas gerações.
Sintam-se homenageados também. Eu faço referência a Antônio Bruno,
Luciana Gomes, Bruno Pereira, Celiane Lopes, Josélia Santos, a cureira
mãe, Josélia, James Luzeiro, nosso bicho do teatro, Tainá Melônio,
Giosana Santos, Cassia Paruá, Tainá Pacheco, Sandriane Castro, Paloma,
Alisson, José Hilton, do ateliê, nosso também papai José Hilton, nosso
querido babado. Babado é a Josélia, que representaria a geração da
virada dos anos 80 para 90, uma resistência da dança popular aqui
representada. Eles representariam, portanto, todas essas gerações de
dançarinos talentosos da cultura popular maranhense da nossa Madre
Deus. A Josélia também, assim como eu homenagearei todos os novos
sob o comando do nosso coreógrafo Raul, porque essa é uma geração
que vai se multiplicando, e ele vem do Barriquinha. O papai Paulo está
aqui presente, uma família também iluminada da nossa Madre Deus.
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Eu prossigo então com o Joseilton, a Paula, a Tália, Ludmila, falaria de
todos aqui, me desculpem, Lucas Dantas, Raira, Alex, Alex do Boizinho,
Lucas, Manoel, os novos: Luana, André, Euricélia, grande Lica, Tainara,
Silmara, Adailton, Sidleila, nossa querida prefeita, pois é, o gordo foi
que me deu aqui logo a posse. Foi Tote, né? Tote, então, daqui a pouco,
a gente empossa a prefeita do Monte Castelo. Ela produz a zabumbada
da prefeita, deputada, é uma figura da nossa tradição barriqueira. Aí
vem mais Sidleila, Marcelia, a nossa querida produtora, Ingrid, Keila,
Joelma da produção, Adenilson, cadê o nosso querido Bigu? Olha aí a
produção. Ninguém vê a produção, né, Bigu? Trabalho incansável ao
lado de Isequias, meu irmão, que tem também muito cuidado com esse
trabalho todo. Já estou vendo ali o Tote ao lado do filho João Pedro, a
Carol na música, trombonista, Jorge Lucas, o talentoso Jorginho,
William dos Foliões, é uma história com papai Valmir, uma tradição do
bloco Foliões, é nosso também, amou Barrica. Renato, Rodrigo, França,
Marquinhos. Charel veio junto? Só veio Marquinhos. Se tivesse vindo
a catuaba, a gente tinha mais Charel. Eu estou sentindo falta da catuaba,
o símbolo do Barrica. Rodrigo, Alexandre, Amauri, Wilson Jones, e
olha os convidados, né, aqui são os próprios homenageados, é o Duca,
é o Wellington, a família Maria do Carmo, a Maria do Socorro, a Maria
Emília, ao Mota, José Aguinaldo Pereira, nosso presidente da Academia
de Letras de Pinheiro, aqui presente, o Mota, Fernando Elias
Mouchereck, já falei, João Rocha, Marly da Silva, Maria Celeste, eu
vou avançar, gente, Marinalva, Lia, Antônio, Ana Celia, Maria da Graça,
filha Jacira, Zilma, meu amor, Rogério Napoleão, Aguinaldo Mota,
Caetana, Joel Jacinto, especial convidado do Inácio, de todos, né, o
nosso jornalista, José Carlos Gonçalves Mendes, João Pedro Pereira,
oh! João, está aqui o teu nome, meu filho, Shirley Cunha, Pedro Robson,
representando a Fiema, do meu professor Baldez, Zé Jorge, que beleza
e você presente sempre na história desse nosso boizinho, ao lado da
nossa representação, Joel está aqui, Joel Jacinto, Marina Sousa, Ericeles,
nosso dançarino na primeira geração, Antônio Charles Ribeiro, José
Reis, presente, Paulo Salaia, nosso Paulinho, Cadê Paulinho? Paulinho,
o primeiro a brincar, os primeiros convidados para formar o boizinho,
lá na Rua Grande, Paulinho, ele tem que cantar, dançar, tocar, esse
boizinho tem que ser assim, estou, mas ele disse: “eu já estou aqui de
prontidão”. Muitas histórias com Paulinho, grande comandante,
Roberto, dos Feras, da nossa comunidade de São Pantaleão. E aí vai
mais gente, claro, Bacelar da Via Mundo, meu querido parceiro querido,
Roberta, minha afilhada, Dibuca, Claudete, né, cantora e esposa do
nosso cantor Brandão também, no nosso elenco de bailarina, Maria
Eugênia Murad, Brasa Santana, da resistência dos blocos, Eduardo
Santana, também da resistência da luta popular. E aí vem Ribeiro Neto,
o nosso querido Nan, viva Nan! Viva Nan Sousa! Nosso Viva, está na
história do Barrica, 1985, o Projeto Viva, aquele momento, Costa
Rodrigues, muito lindo, Ivaldo, parceiro da Feirinha. A Feira não pode
parar, Ivaldo, não pode, não pode, não pode, entrando a madrugada,
vamos virar o bicho para essa feira ser a grande representação da
gestão municipal, a feirinha de São Luís, na área cultural, tem que ser
reconhecido isso. É patrimônio. Luciana Raposo. William, já falamos,
o Chico Pinheiro, meu maestro, Sandra Barata, na produção, sempre
conosco. Meu querido Fábio, essa religiosidade divina sempre presente
lá no nosso tercinho, muito bem produzido pelo Tote, lá na Casa
Barrica, toda quarta, todo final de mês, para Fazenda Esperança. Então,
tem mais gente, mas vamos aqui para o nosso Deputado Wendell, o
nosso Vereador Ivaldo, o senhor Luís de Nazaré Henrique, meu poeta,
vamos lá puxar essa literatura agora, juntos, meu Luís. O Jorge Leite.
O Senhor Pedro Robson, que representa o nosso presidente Professor
Edilson Baldez, e a Shirley Cunha, presidente da Associação dos Jovens
Empresários. Outra jovem, parabéns também pela sua presença
conosco. São muitas histórias, andanças que eu tentarei resumir para
aproveitar. É uma homenagem tão distinta produzida para a nossa
Companhia Barrica. Nós nos sentimos tão homenageados neste
momento. Eu vou recorrer à BBB, que é a bíblia do nosso Boizinho
Barrica. Essa história está aqui contada, cantada e vou me valer aqui
desse texto inicial para fazer essa referência sobre essa criação à luz de
uma ideia. São muitas andanças, amores, delírios, lembranças de vida
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que incidem na mente no momento de inspiração. São heranças de
crianças, achados de menino, pedras de garimpo que sobram nas mãos.
A inspiração divina, um vulcão adormecido, do instante desperta,
inundando o artista de emoções incandescentes, como aquela erupção
de ideias que lampejou o meu pensamento, quando me imaginei ano de
um batalhão de encantarias. Um Guarnicê de Sonhos que fluiu dos
meus sentidos na manhã seguinte àquela noite festiva de março de
1985, lá no Beco do Teatro Arthur Azevedo, um lavai de planos
irradiando destinos como naquele ponto de fuga na Madre Deus,
encontrando seu compasso. A criação, uma gestação inconsciente aflora
de dentro do corpo, depreende-se da gente, urra, toma forma e nutre
personalidade. Essa personalidade desse boizinho surge em 1985, e aí
já se vão por 34 anos desse parto da nossa mamãe Madre Deus, já tão
bem falado pelo nosso deputado Roberto, da de São Pantaleão, toda
aquela vivência, aquela geração. É justamente aqui que se enquadra, se
encaixa esse bilhetinho de amor da Lia Braga. Porque essa Madre
Deus, na simbologia toda, dessa fantástica história barriqueira da nossa
comunidade, se confunde na natalina da paixão com a minha mamãe
Leonora, a nossa madre querida. Eu aproveito para fazer referência a
Sônia, na inspiração da natalina lá nos anos 90, mas esse parto da
Madre Deus, a mamãe Madre Deus, a mãe parideira de todos nós. E os
papais desse boizinho, são muitos. São muitos aqui presentes, outros
já passaram para outro plano, já na direção geral do papai do céu que
está sempre guiando este boizinho e ele então está absorvendo uma
geração primeira, evidentemente daqui a pouco todos também vamos
estar lá, como as estrelinhas do céu, não é meu Luiz? Então essa
vivência na terra, no nosso planeta terra, no nosso Bicho Terra, que
gera nos anos 80 o Boizinho Barrica, com essa concepção onde
fundamentais inspirações do grupo primeiro Pai Simão, representando
as danças lá de Rosário, com uma geração de artistas, de brincantes,
aqui vou lembrar de Josemar, de Peixinho, de Boscutu, de Lázaro da
percussão, da turma do sopro, do Chico Pinheiro, de seu Pereira, do
nosso cavaquinho de Joquinha, de Jorge Luiz, essa geração pioneira e
aqui culminou com a geração dos cantores, da geração maravilhosa que
veio para sedimentar as primeiras produções musicais desse boizinho.
Aqui a referência ao Wellington Reis, a quem o boizinho ganhou o
nome. Era um boizinho túnel, Babinha, lá no ponto de fuga para a
gente cantar, tocar as nossas toadas, os nossos boizinhos de viola. E
Wellington, depois da noite da inspiração, lá do canto do teatro, quando
nós saímos à paisana, todo mundo o Urro do Coxinho, a Bela Mocidade,
as toadas de Humberto, todos os clássicos maranhenses da virada da
década de 70 para 80. E Wellington disse: “Barrica, Barrica”. É o nome
do boizinho, de tonel para Barrica. Foi um sopro de vida, desse talentoso
artista tão bem referido pelo nosso querido Roberto, do Vagabundo do
Jegue, do RTA, dos Corais Maranhenses. Aí se encontra sentado na
minha sala o nosso querido, o nosso irmão Jeová, revisando esses
projetos, os textos, a poesia, o Luís com as suas composições, toda
aquela geração da nossa Madre Deus querida, que também tem na
pessoa de Cláudio Pinheiro um dos cantores pioneiros. E o irmão aqui
da família fantástica de Gabriel Melônio, o Inácio Pinheiro deu luz, ao
lado da mamãe Leonora, aí essas minúcias da fantasia da fibra do buriti.
Isso é uma representação de simbolismo muito grande. E eu vou sair
desse ano de 85 e convidar todos os meus amigos poetas, deputados
para a gente bater esse papo lá na Casa Barrica, porque essa já foi, essa
outra já foi, essa outra já foi. Mas eu não posso deixar de falar dos
meus apoiadores recentes, que estão num projeto de vida importante
para a Companhia Barrica. Eu quero agradecer a Cerveja Magnífica,
quero agradecer a Unihosp, através do meu querido Eliachen, a Juninho
Wendell, um jovem empresário do intercâmbio cultural brasileiro. Quero
registrar a presença de Gustavo, da CLARO. E claro que ele está
presente. É uma empresa que chega junto à cultura maranhense.
Roberto, que está presente, que é incentivador. Que ele se sinta
homenageado, porque ele faz parte desse contexto, de todas essas
brincadeiras. Ele está ali presente na nossa Madre Deus, então é um
parceiro. Sinta-se homenageado, Roberto. A Potiguar com Marcelo
Brasil, a Fecomércio com José Arteiro. O Deputado André Fufuca nos
apoiando nessa arrancada aí para esse voo internacional do Barrica,
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agora em agosto, para a Suíça e para Hungria. A Sinduscon, do Fábio
Nhauz; Fluidcom do Lalor Maués, a Deputada Helena Duailibe. Helena
sempre uma determinação no movimento da sociedade, da religiosidade
maranhense. Quero agradecer a Félix, da nossa Associação Atlética do
Banco do Brasil, a Canopus, de Parmênia, o Centro Elétrico, de
Gonçalves, a Ivaldo, da Prefeitura, ao Deputado Adriano Sarney, ao
Wendell Lages, a Glicia, ao meu professor Cidinho Marques. E vai
mais gente, vai mais gente, mas eu não poderia sair daqui sem ler. Eu li
essa referência ao Barrica e vou ler essa referência já nos anos 90,
saindo desse mundo das estrelas. Até que um dia uma sempre viva
trouxe-lhes os pés ao chão, verdejou meus olhos, matizou meus versos,
esperançou prosas e canções. Eu caçador de estrelas vi o dia da caça
e verdejei. De verde eu disse pra ela: sou o planeta terra, quero ar
puro, primavera, tempo bom chuva de inverno, tudo o que for sol,
verão. De madura, ela me respondeu: sou o teu mundo folharal, sou
a mata verdinha, flora, o verde mar; os olhos de oliveira pra te dar.
Entre campos e florestas nos amamos, viramos paus e ouro, lutamos
arco e flecha, brincamos pega e punga, sonhamos ilusão e festa.
Vivemos peixes sem aquários, índios sem reservas, passarinhos sem
gaiolas. Bicho Terra: fogo, água, ar e terra. Muito bem, a cantaria vou
deixar para meus queridos amigos. Eu vou deixar ao Wendell as duas
relíquias do nosso boizinho, e o do Bicho Terra. Pelo menos uma das
canções que eu esperava improvisar. Quando voltamos da primeira
viagem, em 85, de Diamantina, o Bulcão não viajou. Bulcão não pôde
viajar conosco e lá vai o Barrica para sua primeira viagem pelos campos
brasileiros, em 1985, lembrança do professor Jomar Moraes,
incentivador, na época, para irmos participar da SPBC em Belo
Horizonte. Quando voltamos, encontramos: tô procurando uma estrela
(...). (música). Pedro Afonso, a Casa Barrica, aquele sonho já na década
da virada para os anos 2000, NBT, um dos primeiros empresários com
essa expressão de cultura popular que nós tivemos. Isso foi um sentido,
uma experiência, três anos ali de apoio, de contribuição e isso foi
deixando aquele patrimônio. É uma dessas folhas que eu falo pra ti,
pessoalmente, como também ao meu padre Cláudio. Meu querido
padre, a benção. Iluminado padre, nós estamos agradecidos de te ver
comigo, te ver conosco. A Débora, da Ambev, da Magnífica. A parceria
é grande. A Casa Barrica do Maranhão, a Companhia Barrica do
Maranhão, poeta Bulcão e a Magnífica do Maranhão, até rima e é um
produto feito da cervejaria maranhense. Vida longa. Eu vou me despedir
e queria cantar para deixar seguir a sequência com uma das inspirações
do boizinho: A Caixinha de Segredos. A poesia do Bicho Terra eu
dedico ao meu amor, Zilmar Fernandes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Eu quero agora conceder a palavra ao senhor
Luiz Henrique Nazaré, um dos compositores da Companhia Barrica
do Maranhão.
O SENHOR LUIZ HENRIQUE DE NAZARÉ BULCÃO –
Senhor Presidente, eu nem sei como começar para fazer a saudação,
primeiro peço desculpas e um pouco de atenção, pelo Cerimonial que
num lance genial aceitou minha opinião. Boizinho não usa terno, nem
camisa ou camiseta, fui procurar no caderno o que seria etiqueta? Mas
o significado me deixou mais enrolado do que pano de roleta. Então me
disseram, venha da forma que lhe aprouver, só não pode é vir nu, no
recinto tem mulher, pode vir com essa pele, negro noite aveludada, de
couro para que você sele grande amor na madrugada. Falando com meu
Presidente Othelino, boa praça, que disse toda à Assembleia, esse
boizinho ela abraça. Pediu até para cantar, quem sabe se ele não faça.
Mas vejam como esse boizinho é um horror, era o nosso presidente
agora, é governador. Portanto, aqui estou ignorando a etiqueta. Já dizia
a minha avó: ‘quem não souber não se meta’. Eu estou tão embaraçado
quem nem sei como começo, mas por ter a língua grande prefiro falar
em verso. Mas já falei com Bulcão, que me explicou direitinho. Oh,
diga V. Exas. que vai dar tudo certinho. Então V. Exas, e as senhoras
agradeço e aos senhores, a presença, com muito amor e apreço ao meu
grupo de estrelas que tem o mesmo endereço desse boizinho sofrido
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em seu pleno recomeço. A honra maior eu sei, é de todos os filhos
meus, do espaço que me deu vida e brilha na Madre Deus. Deputado,
estou certo, e já fixei na mente quanto, mais longe mais perto, é
grandioso o presente que todos vocês nos deram, por isso estamos
contentes. Tantos para homenagear com mais honra e galhardia, vocês
foram me arrancar da minha vida vadia, tentando entender o mundo em
um simbolismo profundo só com a minha poesia. Mas o Wendell se
esqueceu que eu sou um mero animal. Nas campinas, se perdeu atrás
de um novo astral, contando quantas estrelas visitam o meu quintal.
Como dizia Bilac, falar de estrela era um craque, para se viver de
estrelas, já nem precisa entendê-las; basta não se fazer mal. O meu pai
é um cabeludo, um sonhador, Zé Pereira, que nunca calçou sapato,
porque acha que é besteira. Sapato de pano, sim, porque é coisa maneira,
não aperta tanto os pés e não faz tanta frieira, e economiza o meu coro,
poupando minha caveira. Sabe? O meu pai é assim, um poeta de mão
cheia. Cheia de tanta estrela que acende uma nota e meia. Uma vez,
olhando o céu, lá na Madre Deus, sozinho, comentou consigo mesmo:
“Aquilo lá é um bonzinho?” E logo poetizou. Aproveitou o horário e
comendo lasca de pão na padaria de seu Mário, começou a olhar estrelas.
Era quase de manhã quando ele disse “Tainá e o bonzinho tiranã”. E foi
correndo para casa contar para sua irmã. Chegou gritando: Socorro! E
o pessoal, assustado, já todo mundo acordado, Socorro disse: O que
foi, minha irmã? Eu vi lá no céu um espetáculo do meu boi. Tiranã e
Tainá, meu Deus, é coisa divina. Ele será meu boizinho; ela estrela
bailarina. Já pensastes que beleza, que procura alucinante, de uma
estrela bailarina por outra estrela baiante? Tudo em nome do amor, que
dos homens está distante. Alguém vai me perguntar: E estrela tem
amante? Vou fazer o primeiro ato, ele diz, dessa história de amor. Será
o eterno retrato. E o poeta, então, cantou: Garota, me diga, és a bailarina
que me encantou nos céus? O meu Boi Barrica anda louco para viver
esta ilusão. Amor de bumba meu boi é madrugada em canção. O dia
deixou para noite terminar a poesia. Zé Pereira ainda cantava e a Madre
Deus dormia. Enquanto meu pai poeta mais uma estrofe escrevia, a
estrela bailarina à Tiranã se unia. E meu pai, louco varrido de tanto
amor, aplaudia. Das quebradas do sei onde, um outro louco apareceu.
E Zé Pereira saiu correndo para contar o que aconteceu. E outro ouvindo
aquilo, também desapareceu, fugiu com medo dizendo: “Esse é mais
louco do que eu”. Zé Pereira não parava de sonhar a noite inteira e, a
cada noite de sono, chegava uma nova estrela. Veio até constelação
nebulosa com cometa e uma estrela de olhos verdes! Uma estrela de
olhos verdes que lhe deu uma cachuleta para lhe chamar a atenção. Não
deu outra, o meu pai ganhou o seu coração. Danou-se a comprar livros
para entender de espaço. Logo ele que é engenheiro, sabe é de régua e
compasso, dois por um, areia, cimento e água, que ali é que forma um
traço. Disse que Dalva é a bailarina, que boieira também é. Tainá-racan
matutina, tudo é estrela mulher. É tanta estrela do céu que só não tem
quem não quer. O outro louco voltou à Madre Deus no outro dia e foi
falando: “Zé Pereira, eu fiz uma poesia com o que eu tenho aprendido
com essa tua cantoria querendo prender estrelas, coisa que eu não
sabia. Eu quero prender as estrelas no céu com balões de papel de seda
e, em cada alameda da cidade, eu vou fazer fogueiras para São João”. E
assim nasceu o boizinho, galopando o seu caminho, tirando da treva
espinho, mas finalmente venceu. Eu, boizinho no galope, já me
apresentei em shopping, mas gosto é do meu terreiro, lá sou boizinho
por inteiro, comendo capim rasteiro, gozando felicidade. Vi outras
realidades, visitei muitos países, mas o que eu sempre quis é de urrar
com vontade, alegrando esta cidade, fazendo o meu povo feliz. Como
louco e da maluco, hoje tô velho e caduco, toando coisas pra ela, a
estrela da janela do sobrado e tão bela. Quem não se lembra daquela,
que era uma estrela do mar? E a rota que eu encontrei com aquele olhar
de sereia, em um lençol de areia e a lua a brilhar? Hoje eu não sou só
toada, vou do lêlê ao divino. De Tutóia, o caroço, conheço desde de
menino, ainda levei uma coça porque o caroço coça, é mão descendo, é
mão subindo. Mas, no caminho da roça, me escondi numa palhoça e
ninguém me viu. Fui surgir numa quadrilha, era quadrilha do bem, não
aquela que hoje o povo conhece de cor também, pois, no tempo de
criança, longe vi uma esperança, acho que era a chegança de um tempo
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que nunca vi. Aí esperei um pouco, vi Zé Pedrada com um soco, um
pouco todo esmagado, verdinho com casca e tudo, exclamei: Que
absurdo! Não tinha nem o que comer! É, está bem, mas esse cara
merece o que eu vou fazer. Chamei Mundica Sinhá, que era o rei da
cocada. Junta e dança esse coco, anima a rapaziada. E foi assim que o
coco se misturou com a boiada. Mas o bom mesmo é o bumba, quando
a Ilha na zabumba estremece o terreiro, Humberto e Chiador, Mane
Onça, Leonardo, e tantas outras estrelas podia numerar... Não esqueci
da Baixada, do nosso mestre Coxinho, nem do chapéu gigantesco do
cantador Zé Olhinho, de Apolônio, cantando lindo como um passarinho,
dando volta no terreiro e retornando a seu ninho. Pelos clarins de
Rosário, conheci Casa Modesta, com poemas de Donato, o rei da
nossa orquestra, e ele foi guru de Manequinho, de Preto a felicidade, o
mundo canta inteirinho sua bela mocidade. Eu não podia esquecer do
nosso Costa de Mão, filho também da Baixada, herdeiro de outro
irmão, vem lá de Cururupu enfrentando o Boqueirão, mas o meu nome
é Barrica. Talvez, por eu ser gordinho de tanto tomar cerveja e pinga,
o ano todinho, também sei quem me deu nome, parece até uma baleia,
o Helinho Reis passa fome, se não tiver um toicinho pra completar sua
ceia, cadê ele? Olha ali o paxá! A minha saudade deixo ao meu padrinho
Jomar e a nossa mãe Leonora, padrinhos no batizar, eternos como a
cultura nunca haverão de passar. Esse boizinho é dela, da nossa mãe de
arte deixando Godão à parte bordou as palhas sozinha, e ainda ensinou
as meninas e o amo foi incentivado. Ela como professora, a nossa mãe
Leonora é o nosso maior legado. E falou para Ribamar, ainda mesmo
que eu parta, já que saudade não mata, o boi não pode parar. Dos
bailarinos, o Márlio representa todos nós. O rio corre para o mar
procurando sua foz, e esse nosso dançarino percorreu todas a estrelas
e foi encontrá-las, tê-las numa saudade fiel. Não deixou de ser estrela,
brinca com a sua no céu. O sopro, a percussão, as cordas, os bastidores
dão sua cooperação, para que nossos cantores de microfone na mão,
delirem nossos amores entre linhas da canção. Inácio diz que é fácil, é
difícil, diz Brandão, em conversa de estrelas, eu não dou opinião, são
dois canários que eu tenho que cantam com emoção. Deputado, essa
trupe que forma nosso conjunto, o nada para nós é pouco, mas o
pouco com amor é muito, seu nome não é mal de rima, Wendell, e
descobrir que é fecundo. Wendell é autoestima e rima com todo mundo.
Mas o deputado esqueceu que eu sou mero animal. Nas campinas se
perdeu em busca de um novo astral contando quantas estrelas bordam
o céu do meu curral, como dizia Bilac que sob estrela era um craque,
para se viver de estrelas já nem precisa entendê-las basta não se fazer
mal. Deputado, eu não queria está na pele dos senhores, porque vida
de boizinho é viver novos amores, mas torço para que esta Casa não
fique pisando em brasa, mas só vendo outros sabores na comunhão da
vitória escrevendo nova história para compensar suas dores. Também
fé no Deus Supremo que lhes traçou o caminho, com ele não há extremo
nem a dor de ser sozinho. A função é espinhosa, trabalhar com tanta
gente e essa máquina engenhosa. Olha, é bem diferente quando a gente
sente a dor e ninguém consola a gente. Deputados, eu já li no peito de
cada um a cultura é o elo que une o homem comum, sem cultura nada
somos, não temos lugar algum, perdidos na solidão. Até eu simples
boizinho sem amor e sem carinho como vou sair do chão? Trouxe-me
aqui a cultura, para aonde vão me levar? Me levem para o meu povo,
quero com ele ficar. Com versos eu faço o mundo, todo ele se amar. É
a cultura do amor e depende de uma voz que ecoe em todos nós, que
arrebente esses nós, que não nos deixe parar. Esse amor que emerge
junto com a realidade mais pura e que brotem em cada um com a mesma
cor da pintura mostra em terra boa, prospera nossa cultura, a cultura
que transforma que é forte e eficaz, que acende sua estrutura do berço
que você faz. Por ela dou a minha vida. Virei estrela terrena, a luta
incompreendida que nela não se antena, uns condenam ao menosprezo
achando que ela é pequena, mas nada sem ela existe. Ela falta, Deus
condena. Os castiçais da missa, ladainha como queira, seguirão a mesma
liça que arderá a vida inteira. O povo sem autoestima, sem cultura faz
asneira. A política é matreira, como boizinho, sei disso. Quantos entram
no curral para me fazer de chouriço. Por isso é que é ciência, que
precisa muito apuro. Se lidar com experiência, terão um porto seguro.
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Não posso dizer, meus pares, porque par de boi é vaca, mas lembremse: eu sou boizinho e não vira casaca. Quem já falou com estrelas essa
tirada lhe saca. Podem contar comigo, sou bom de fincar estaca.
Prazerosamente encerro, pelo quinhão da colhida. Um beijo em todos
vocês, eu deixo por despedida. Beijo de boi encantado só tem sabor na
saída. Com meus versos de joelhos, nesta manhã mungida, reflita bem
meu conselho: a cultura, salva vidas. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES - Verdadeiro compositor, poeta. Se acrescentar
de ritmos as batucadas vai virar uma música no ano de 2019. Companhia
Barrica do Maranhão fará agora uma pequena apresentação entoando
um dos seus maiores sucessos.
(Apresentação)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão. E convidamos os presentes para participarem da
apresentação final do Companhia Barrica, no hall de entrada do Plenário.
Muito obrigado a todos.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 168/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 124/2019, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que “Dispõe sobre o tráfego de veículos
automotores na Rodovia MA-315 na forma que especifica.”
O presente Projeto de Lei tem como objetivo limitar o tráfego
de veículos na Rodovia MA-315, que liga os Municípios de Paulino
Neves a Barreirinhas, permitindo somente o tráfego de veículos
automotores de no máximo dois eixos. Na Justificativa diz que o objetivo
da proposição é proteger o Trecho da Rodovia MA-315 numa extensão
de 40 km, que é pavimentada por bloquetes.
Primeiramente, se faz necessário salientar que no presente
caso deve-se fazer uma análise sistemática da legislação sobre o
assunto.
No tocante a matéria, a União editou a Lei nº 12.379, de
06 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Viação.
No art. 39, da Lei supracitada, prevê que os Estados definirão,
em legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura viária que
comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o
Sistema Federal de Viação, vejamos:
“Art. 39. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
definirão, em legislação própria, os elementos físicos
da infraestrutura viária que comporão os respectivos
sistemas de viação, em articulação com o Sistema
Federal de Viação.”
Neste contexto, o Estado editou a Lei nº 10.043, de 07 de abril
de 2014, que aprova o Plano Rodoviário do Estado Maranhão, onde no
art. 4º estabelece que a “SINFRA, no interesse da circulação e da
preservação dos investimentos públicos aplicados na construção das
rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado, zelará pela
incolumidade das rodovias estaduais, seu leito e faixa de domínio,
praticando todos os atos em direito permitidos e que sejam
indispensáveis à fluência do tráfego, à proteção das obras de
infraestrutura rodoviária e ao meio ambiente.”
Nota-se que o conteúdo do Projeto de Lei está adentrando
na esfera administrativa do Poder Executivo, sendo assim, a matéria
tratada no Projeto, em comento, compete ao Poder Executivo Estadual,
padecendo assim de inconstitucionalidade formal por violar o princípio
da separação dos poderes.
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Assim sendo, as restrições impostas ao exercício das
competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre
elas dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado (Art. 64, inciso V, da Constituição Estadual), importam em
contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os
Poderes.
Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes
ou Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na
Constituição Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de
Montesquieu, conforme o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal
e do parágrafo único, do art. 6º, da Constituição Estadual.
No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e
harmonia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim de
controlar atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado
para impedir exatamente a interferência de um poder sobre o outro,
promovendo assim, um desequilíbrio institucional
Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de
freios e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de
um poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram
expressamente previstos ao longo de todo o texto constitucional.
Exemplificando, o Poder Executivo exerce controle em relação ao
Legislativo por meio do Veto de Leis já aprovadas pelo Parlamento,
art. 66, § 1º, da CF/88, e, com relação ao controle do Poder Legislativo
sobre o Poder Executivo surge através da sustação dos atos normativos
que exorbitem o poder regulamentar dos limites de delegação legislativa
(art. 49, inciso V, da CF/88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido
em relação aos demais Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da
Inafastabilidade de Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/
88.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
124/2019, por não cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação
e violar o princípio da separação dos Poderes.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 124/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Antônio Pereira
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº226/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 190/2019, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Martins Rezende, que “dispõe sobre a denominação
do Parque Centenário do Município de Balsas-MA”.
Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos que o projeto de lei em tela não observa o Princípio da
Reserva de Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual, vez
que se verifica a competência privativa do Governador do Estado
quanto à iniciativa de Lei que disponham sobre organização
administrativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de
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Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração Pública
Estadual.
A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III – organização administrativa e matéria
orçamentária. (modificado pela Emenda à Constituição
nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) 33
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade;
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual ingerir na
competência exclusiva do Chefe do Executivo, pois ao Governador
cabe organizar e executar todos os atos de administração estadual.
No mesmo sentido contextualiza KLEY OZON M.C. RAAD1:
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IV – declaração, negativa ou positiva de denominação
anterior, exarada pelo órgão ou entidade responsável
pelo bem a que se referir a iniciativa.
Art. 3º. Por iniciativa de quaisquer dos agentes
mencionados no art. 1º, poderá haver a alteração de
denominação atualmente atribuída, obedecendo-se aos
critérios fixados no art. 2º.
Assim sendo, as restrições impostas ao exercício das
competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre
elas dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado (Art. 64, inciso V, da Constituição Estadual), importam em
contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os
Poderes (Parágrafo único do Art. 6º da Constituição Estadual e Art. 2º
da Constituição Federal).
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do presente projeto
de Lei visto que a proposição padece 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 190/2019, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO
FRANKLIM”, em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 232/2019

Em consonância com o acatado, e no uso de suas atribuições
que lhe conferem III e V do art. 64 da Constituição Estadual, o
Governador do Estado do Maranhão editou o Decreto Estadual nº
30.618/2015 que “dispõe sobre a denominação de logradouros e
prédios públicos sob o domínio ou gestão estadual, e dá
outras providências” senão vejamos:
Art. 1º. A partir desta data, fica vedado aos Secretários
de Estado, aos Dirigentes de entidades integrantes da
Administração Indireta e a quaisquer agentes que
exerçam cargos de direção, chefia e assessoramento no
âmbito do Poder Executivo, atribuir ou propor à
atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de
qualquer natureza, pertencente ou sob gestão do Estado
do Maranhão ou das pessoas jurídicas da Administração
Estadual Indireta.
[...]
Art. 2º. As iniciativas visando à denominação de bens
públicos, quando tenham como finalidade homenagear
pessoas de reconhecida idoneidade, serão instruídas
com:
I – justificativa que consigne os relevantes serviços que,
em vida, o homenageado tenha prestado ao Estado ou à
comunidade com a qual conviveu;
II – Certidão de Óbito;
III – Curriculum-vitae;

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 211/2019, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre as
Diretrizes para o incentivo ao Desenvolvimento de Startups no Estado
do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, consideram-se Startups
as pessoas jurídicas projetadas para criar produtos e serviços a partir
de projetos ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de
ideias inovadoras, podendo ou não ter base tecnológica, atuando sob
condições de grade insegurança.
Convém destacar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com o mesmo objeto da presente Proposição
de Lei, (Lei Ordinária nº 10.813, de 20 de março de 2018).
Assim sendo, consta-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.
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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 prejudicialidade do Projeto de
Lei nº 211/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei acima
supramencionada, disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 211/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 237 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 251/2018, de
autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do curso de libras para agentes de trânsito no âmbito
do Estado do Maranhão.
Convém relatar que através do Requerimento nº 216/2019, a
propositura de lei foi desarquivada nos termos regimentais, passando
a tramitar ordinariamente.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja disciplinar o
regramento jurídico dos servidores públicos dos demais Poderes, como
é o caso em análise desta proposição.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.
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: [...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade;
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre servidores
públicos do Estado e seu regime jurídico. Este dispositivo da
Constituição estadual inviabiliza a continuidade da proposição
em análise, APESAR DA SUA IMPORTÂNCIA, visto que o Projeto
de Lei estabelece diretamente regramento para servidores
(requisitos para ingresso no cargo).
De todo modo, caso seja entendido que possa se aplicar o
parágrafo único do art. 132, que permite ao autor solicitar o
desarquivamento, se reeleito (como é o caso), a proposição
apresenta-se inconstitucional, conforme demonstrado acima.
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Por fim, o projeto de lei em análise, viola o princípio da Reserva
de Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes,
padecendo de inconstitucionalidade formal.
Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes
ou Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento
Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na
Constituição Federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de
Montesquieu, conforme o texto do
art. 2º, da atual Constituição
Federal e do parágrafo único, do art. 6º, da Constituição Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
251/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 251/2018, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 244 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 225/2019, 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, Maranhão.
Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy1, correspondem a:
toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.
A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens
culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos
(tais como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo
também o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial,
constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes,
as línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a
receber expressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.
Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.
Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito
à diversidade cultural e à criatividade humana.
O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo
à manutenção e à difusão das práticas culturais.
No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos
Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar
sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico
e paisagístico.
Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o
tombamento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.
Apesar de não haver óbice do ponto de vista cultural, contudo,
notamos algumas impropriedades na proposição, especialmente no
parágrafo único, do art. 1º e art. 2º. Referidos artigos não observam o
Princípio da Reserva de Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição
Estadual, vez que se verifica a competência privativa do Governador
do Estado quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização
administrativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de
Estado ou Órgãos equivalentes e outros Órgãos da Administração
Pública Estadual.
Ademais, o art. 2º, igualmente invade a competência municipal,
ao atribuir-lhe a promoção e adoção de medidas necessárias à
preservação do referido bem imaterial.
Posta assim a questão, concluímos pela aprovação da
proposição nos termos do substitutivo anexo.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
225/2019, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 225/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 225 / 2019
Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão o Festejo do Padroeiro São
Raimundo Nonato, realizado no Município de
Tuntum/MA.
Art. 1º Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão o Festejo do Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado
no Município de Tuntum/MA.
Art. 2º O Poder Público do Estado do Maranhão, na forma do
que dispõe o art. 228, da Constituição do Estado do Maranhão,
promoverá e executará todas as medidas com vistas ao cumprimento
desta Lei.
Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 246 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 007/2019, apresentada pelo Senhor
Deputado Neto Evangelista, que Propõe o envio de Mensagem de
Aplausos, “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”.
A obra retrata o fato ocorrido em 14 de agosto de 1873, que
resultou no feminicídio de uma jovem de nome Maria da Conceição,
praticado pelo jurista desembargador Pontes Visgueiro, a data 14 de
agosto, representa o marco balizador e a bandeira de luta do combate a
violência de gênero, a fim de evitar a incidência de conduta agressiva a
integridade física ou psicológica da mulher maranhense.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 007/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção n.º 007/2019, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 247 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,
regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 206/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre isenção de cobrança de tarifa
do transporte público municipal para pessoas em tratamento de
hemodiálise.
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.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.
Em uma das classificações possíveis para tratar da
inconstitucionalidade das normas, os doutrinadores apresentam a
divisão em formal e em material.
Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente
considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos
e procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato,
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos
na Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e
1063, Curso de Direito Constitucional).
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.
A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente
ou grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.
Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende
que o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo
pela sanção:
“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de
sanar o vício radical da inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”
(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-122003, Plenário, DJ de 9-2-2007).
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Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.
Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração
do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca”.
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executivo encontra-se no arts. 43 e 64 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:
“Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre: (...) III – organização
administrativa e matéria orçamentária. (...)
Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...) V – dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração do Estado na forma da lei (...).”
Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal detém entendimento
sedimentado no sentido de que a iniciativa para regulamentação de
concessões públicas é privativa do Chefe do Poder Executivo, vejamos:
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 econômicofinanceiro 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
d e ad ministração, por ser atinente aos contratos
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).
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
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES.
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AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômicofinanceiro 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).

No caso concreto, o presente projeto pretende criar obrigações
aos concessionários de serviço concedido pelo Executivo, obrigações
essas que gerarão custos contratuais que podem afetar o equilíbrio
financeiro da concessão, ocasionando uma provável revisão contratual,
o que, em última análise, onerará o Poder Executivo, ferindo, portanto,
a arquitrave constitucional da separação dos poderes.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,
opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 206/2019, por possuir
vício formal 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 206/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 249/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de 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 providencias .
Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa 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.
O presente Projeto de Resolução Legislativa trata, que 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
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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.
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo),
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinados
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes
no seu trabalho de elaboração normativa.
Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza
legislativa e que não se enquadra dentre àquelas de iniciativa privativa
da Mesa Diretora, constantes do inciso XV, do art. 12, do Regimento
Interno.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação
do Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2019, em face de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 037/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 250 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 196/2019, de
autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Institui a Politica da
Terceira Idade “Casa do Idoso” e dá outras providencias.
Nos termos do presente projeto fica instituída a Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso”, que tem por objetivo institucionalizar
as ações voltadas essencialmente à inserção social e à melhoria da
qualidade de vida da pessoa idosa.
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 Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.
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.
Assim sendo, objetivando aperfeiçoar a proposição de Lei,
sob exame, sugerimos que determinados dispositivos que implicam em
ingerência às atribuições do Poder Executivo constantes da propositura
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:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de
Lei nº 196/2019, na forma do Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 196/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado César Pires

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 196 / 2019
Institui as diretrizes para a implantação da Política
da Terceira Idade “Casa do Idoso” e dá outras
providências.
Art. 1º Institui as diretrizes para a implantação da Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso”, que tem por objetivo institucionalizar
as ações voltadas essencialmente à inserção social e à melhoria da
qualidade de vida da pessoa idosa.
Art. 2º A Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, tem como
princípios:
I - Assegurar ao idoso o direito à cidadania, convívio social,
dignidade, bem-estar e direito à vida;
II - Inserção social da pessoa idosa;
III - Valorização do idoso, sem discriminação de qualquer
natureza;
IV - Respeito aos direitos humanos;
V - Cooperação institucional.
Art. 3º A Política da Terceira Idade “Casa do Idoso” poderá ser
desenvolvida de forma integrada pelo Poder Público, através da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,
em regime de colaboração mútua com os municípios do Estado do
Maranhão, abrangendo as seguintes ações:
I – Expansão do atendimento à pessoa idosa com infraestrutura
em padrão de qualidade, de forma especial;
a) incentivar o Município na criação e instalação da “Casa do
Idoso”;
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b) estimular o Município a adotar medidas para um
envelhecimento saudável e melhorar a qualidade de vida da pessoa
idosa;
c) apresentar um plano de ação que contemple condições para
a pessoa idosa nos mais diversos aspectos;
d) melhorar a infraestrutura do espaço existente;
e) garantir infraestrutura básica para o funcionamento da “Casa
do Idoso”.
II – Fortalecer a Política da Terceira Idade;
III – Promover treinamento contínuo para o cuidador da pessoa
idosa;
IV - Valorização dos profissionais envolvidos na Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso”;
V – Fortalecimento da cooperação Poder Público Estadual e
Poder Público Municipal, por meio de um Pacto pelo fortalecimento
da Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, a ser regulamentado
através de Decreto pelo Poder Público Estadual.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 252/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional
nº 003/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Dispõe sobre a legitimação da Iniciativa Popular para a Proposição de
Emenda à Constituição do Estado do Maranhão.
A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.
Em síntese, a Proposta de Emenda Constitucional sob exame
propõe acrescentar o inciso IV, ao art. 41, da Constituição Estadual,
com a seguinte redação:
“Art.41 (...)
...............................................................................................................
IV - dos cidadãos, por iniciativa popular, exercida pela
apresentação à Assembleia Legislativa de Projeto de Emenda
à Constituição subscrito por, no mínimo, dois por cento do
eleitorado estadual, distribuído em pelo menos dezoito por
cento dos municípios, com não menos de três décimos por
cento dos eleitores de cada um deles, estando as subscrições
firmadas preferencialmente por meio eletrônico, conforme
estabelecido em lei ordinária, e que deverá ser apreciada
no prazo máximo de sessenta dias.
Registra a justificativa que prevendo a possibilidade de que a
Constituição do Estado do Maranhão seja emendada por proposta de
iniciativa popular, surgem outras discussões, como os limites a esse
poder. Esclareça-se que, muito embora o poder emane do povo, estará
restrito pela própria Constituição Federal, pois não é ilimitado e nem
poderia ser, sob risco de violação ao pacto federativo e desrespeito aos
direitos e garantias fundamentais. Ademais, a iniciativa popular para
emendar a Constituição também estaria restrita às mesmas matérias de
competência da Assembleia Legislativa, para reduzir o risco de
inconstitucionalidade formal dos projetos propostos.
Ademais, são dezesseis os Estados Federados cujas
Constituições já preveem a possibilidade de emenda constitucional
por iniciativa popular, acompanhados do Distrito Federal e sua Lei
Orgânica. Em síntese e boa didática, podemos ver na tabela abaixo
quais são os respectivos dispositivos e critérios permissivos de
iniciativa popular para emenda constitucional, a saber: São Paulo,
Sergipe, Alagoas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná,
Pernambuco, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, dentre outros.
Por fim, esclareça-se que a lei ordinária a qual se referencia o
projeto de emenda constitucional já existe e trata-se da Lei Estadual nº
10.991/2019, que institui o novo marco legal para o exercício da
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soberania popular direta nos termos referidos no art. 44, parágrafo 1º,
da Constituição do Estado do Maranhão.
Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.
O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações
constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.
Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.
A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.
Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.
Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções
para a sua aprovação, visto que já existe Lei Ordinária Estadual conforme
mencionado acima, que institui o novo marco legal para o exercício da
soberania popular direta nos termos referidos no art. 44, parágrafo 1º,
da Constituição do Estado do Maranhão.
Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de
Emenda Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância
com as disposições legais e constitucionais.
Por fim, objetivando adequar à Proposta de Emenda
Constitucional à técnica legislativa, sugerimos a sua aprovação na forma
de substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,
opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
003/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade, na forma de substitutivo anexo a este parecer.
É o voto
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 003/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado César Pires
Vota a favor
Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 003 / 2019
Acrescenta inciso IV ao Art. 41, da Constituição
do Estado do Maranhão, instituindo a legitimação
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da iniciativa popular para a propositura de emenda
à Constituição do Estado do Maranhão.
Art. 1º - O art. 41, da Constituição do Estado do Maranhão,
passa a vigorar acrescido do inciso IV, como a seguinte redação:
Art. 41. [...]
IV - dos cidadãos, por iniciativa popular, exercida pela
apresentação à Assembleia Legislativa de Projeto de Emenda
à Constituição subscrito por, no mínimo, dois por cento do
eleitorado estadual, distribuído em pelo menos dezoito por
cento dos municípios, com não menos de três décimos por
cento dos eleitores de cada um deles, estando as subscrições
firmadas preferencialmente por meio eletrônico, conforme
estabelecido em lei ordinária, e que deverá ser apreciada no
prazo máximo de sessenta dias.
[...]
Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 257 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 220/2019, 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.
Fica instituído no Estado do Maranhão o Programa de atenção
às vítimas de estupro visa a apoiar as vítimas e identificar provas
periciais, que caracterizem os danos, estabelecendo nexo causal com o
ato de estupro praticado.
Segundo a parte normativa da proposição, o Programa será
implantado nas Delegacias de Polícia, inclusive nas Delegacia Especial
da Mulher, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
e IML (Instituto Médico Legal), em ação conjunta com a Casa da
Mulher Brasileira no Estado do Maranhão.
No mais, a equipe será constituída por profissionais peritos,
do quadro do funcionamento público, com capacitação técnica para o
necessário estabelecimento do nexo de causalidade.
Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.
O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.
A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria
or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
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Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas conforme induz os art 1º,§ 1º e art. 2º, § 2º da proposição.
Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts 1º,§ 1º
e art. 2º, § 2º, há uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto
procura atribuir competência/atribuições a órgãos públicos.
É importante lembrar, ainda que o Poder Executivo possui
competência para criar programas de governo, uma vez que a elaboração
e a execução de plano/programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível estadual,
avançar até o detalhamento da ação executiva prescrevendo a
implantação estadual de pol´ticas ou programas em políticas públicas.
Ademais, cumpre analisar a competência do ente federado para
legislar sobre a matéria. Inicialmente, o Estado tem competência
legislativa redidual 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 art. 25, § 1º, da CF/88. De tal sorte, que
ficam expressamente vedadas aos Estados todas as competências
privativas da União, previstas no art. 22, da CF/88. Relevante para a
análise da propositura, senão vejamos:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Como podemos observar, o Projeto de Lei sob exame, regula
atos e procedimentos do inquérito policial (art. 2º, e seus parágrafos),
que recai na competência legislativa privativa da União, na rubrica do
direito processual penal, uma vez que o inquérito policial é: “um
procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo,
conduzido pela polícia judiciária”.
Assim sendo, e diante da definição do STF na ADI nº 3.896,
cabe-nos concluir que o Estado do Maranhão, não dispõe de
competência legislativa sobre a matéria de que trata o presente Projeto
de Lei, por força do disposto no art. 22, inciso I, da CF/88.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei ora em comento, em face de sua
inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 220/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2019.
Presidente, em exercício Deputado César Pires
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira

Vota contra

Tomada de Preços nº 003/2018-CPL/ALEMA. Processo
Administrativo nº 2583/2017-ALEMA.Objeto: Contratação de empresa
especializada para elaboração de projetos de engenharia e arquitetura,
para adequação às normas e recomendações técnicas referentes à
acessibilidade dos ambientes internos e externos do conjunto de
edificações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. TERMO
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DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Nos termos do art. 43,
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 13
da Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado
da Tomada de Preços nº 003/2018-CPL/ALEMA, em conformidade
com os Pareceres da Procuradoria Geral/ALEMA e Auditoria Geral/
ALEMA, constantes nos autos do Processo Administrativo nº 2583/
2017-ALEMA, ADJUDICO objeto do presente certame e autorizo o
empenho e a celebração do Contrato Administrativo com empresa C3
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME, no valor total de
R$ 40.002,57 (quarenta mil, dois reais e cinquenta e sete centavos).
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento
das normas legais. São Luís – MA, 21 de maio de 2019.Deputado
Othelino Neto-Presidente

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2019-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa F.S. AZEVEDO-ME, firmam entre si o presente Contrato de
Fornecimento em decorrência do Processo Administrativo n.º 3887/
2018, mediante Dispensa de Licitação. OBJETO: Aquisição de material
permanente, na espécie lousa de vidro para a Creche Sementinha, da
Assembleia Legislativa do Maranhão. VALOR: R$ 10.975,00 (dez
mil, novecentos e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção:031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Ação:4628- Atuação legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza de despesa:
44.90.52.19-Material Permanente não especificado; Fonte de Recursos:
01.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Aquisição
de material permanente, na espécie lousa de vidro para atender as
necessidades da Creche Escola Sementinha da ALEMA. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses, contados da sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 13 de maio de 2019. BASE LEGAL: Lei 10.520/02,
Lei n.º 8.666/93. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa F.S.
AZEVEDO-ME, CNPJ n.º 29.017.840/0001-49 – CONTRATADA.
São Luís (MA), 17 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2019-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa ENGEAGRO SOLUÇÕES EIRELI-ME, firmam entre si o
presente Contrato de prestação de serviços resultante do Pregão
Eletrônico n.º 009/2018-CPL, formalizado nos autos do Processo
Administrativo n.º 4875/2018 - ALEMA. OBJETO: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais
de consultoria e assessoria técnica para obtenção de outorga de direito
de uso de poços e licença ambiental. VALOR: R$ 9.500,00 (nove mil
e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral;
Função: 01- Legislativa; Subfunção:031- Ação Legislativa; Programa:
0318- Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.05- Serviços
Técnicos Profissionais; Ação:4628- Atuação legislativa; Subação:
000011- Atuação Legislativa. Fonte de Recursos: 01.01.000000 –
Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de obtenção de poços e licença
ambiental, para esta Casa Legislativa. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 25 de abril de
2019. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e Processo
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Administrativo n .º 4875/2018-ALEMA. ASSINATURAS:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão e Empresa ENGEAGRO SOLUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ
n.º 23.532.287/0001-04 – CONTRATADA. São Luís (MA), 15 de
maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral
da Assembleia Legislativa

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e empresa BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC.
OBJETO: Pagamento à empresa contratada, do rateio do consumo da
energia elétrica do transmissor da TV Assembleia, localizado no prédio
da contratada, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme atestado
nos autos do Processo Administrativo n.º 1446/2019. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Ação: 4628- Atuação Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão; Natureza Despesa: 33.90.93.00- Indenizações
e Restituições; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–Recursos OrdináriosTesouro 0101000000. Observação: Despesas do consumo de energia
elétrica de março de 2019 dos equipamentos de TV-ALEMA instalados
no prédio da EBC- Empresa Brasil de Comunicação. VALOR DO
TERMO DE AJUSTE: R$ 38.465,00 (trinta e oito mil quatrocentos e
sessenta e cinco reais). BASE LEGAL: arts. 60 a 64 da Lei n.º 4.320/64
e Processo Administrativo n.º 1446/2019-ALEMA. DATA DE
ASSINATURA: 09/05/2019. ASSINATURA: CONTRATANTE Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. São Luís –
MA, 16 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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