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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/06/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Dep. Arnaldo Melo

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.06.2019

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº   292/2019, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM
Nº 026/2019. QUE INSTITUI PROGRAMA DE PAGAMENTO E
PARCELAMENTO COM REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS DE
DÉBITOS FISCAIS RELACIONADOS COM O ICM E O ICMS,
NA FORMA QUE ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 293/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RIGO TELES, QUE
ALTERA A REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 546/
2008, QUE INSTITUI O “PRÊMIO CINEMATOGRÁFICO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3.PROJETO DE LEI Nº 125/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE ESTABELECE AS
DIRETRIZES PARA A INSTUIÇÃO DA CAMPANHA
PERMANENTE DE COMBATE AO BULLYING NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATORA DEPUTADA MICAL
DAMASCENO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

4.PROJETO DE LEI Nº 029/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE EQUIDADE SALARIAL ENTRE
HOMENS E MULHERES PARA AS EMPRESAS QUE
CONTRATAREM COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM EMENDA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA
E COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE

SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/06/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 296/19, de autoria do Senhor

Deputado César Pires, que institui o Dia Estadual de Prevenção à
Hipertensão Arterial e Diabetes.

2. PROJETO DE LEI N° 297/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que altera o artigo 1° da lei 9.368 de 02
de maio de 2011 que considerou de utilidade pública a Associação
Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 049/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar o inciso I, e suas alíneas “A” e “B”, do art. 159 da
Constituição Federal, para o fim de modificar a composição do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 050/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição Federal, para o fim
de estabelecer que a União destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da
sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos de saúde,
excluindo do cômputo deste percentual as emendas parlamentares ao
orçamento federal.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 051/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando acrescentar inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal, para
estabelecer a iniciativa popular para apresentação de Proposta de
Emenda à Constituição.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 052/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os arts. 22 e 24 da Constituição Federal, para tornar
competências legislativas privativas da União em concorrentes com os
Estados e o Distrito Federal.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 053/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao engenheiro Lourival da Cunha Souza, coordenador
da Campanha SOS Vida.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 054/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao engenheiro Francisco de Assis Peres Soares, ativista
das causas do trânsito no Maranhão.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 055/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” para Alan Kardec Salomão Mota
Neto e dá outras providências.

10. MOÇÃO N° 009/19, de autoria do Senhor Deputado
Vinícius Louro, que aplaude ao Batalhão de Bombeiros Militar do
Município de Trizidela do Vale.

11. MOÇÃO N° 010/19, de autoria da Senhora Deputada
Thaiza Hortegal, que envia pesar aos familiares das crianças ISADORA
PEREIRA BRINGEL CARVALHO E KHALIDA CARVALHO
TRABULSI LISBOA pelo falecimento ocorrido no dia 03 de junho de
2019.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 292/19, de autoria do Senhor

Deputado Hélio Soares, que dispõe sobre a proibição do acúmulo de
função de motorista profissional e cobrador de passagens, em veículos
destinados aos serviços de transportes públicos coletivos de passageiros
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urbanos e interurbanos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI N° 293/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
implantação da disciplina de Língua Espanhola na grade curricular das
escolas do Ensino Médio do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 294/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a instituição da farmácia
veterinária popular no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 295/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, estabelece a colocação de placa em obra pública
estadual paralisada contendo exposição dos motivos da interrupção.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 048/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que inclui o art. 116-A e
parágrafos à Resolução Legislativa n° 449/2001, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 288/19, enviado através da Mensagem

Governamental nº 035/19, dispõe sobre a reorganização do Conselho
Estadual de Esporte e Lazer – CONESP e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 289/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 036/19, dispõe sobre a instituição do Fundo do
Trabalho do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 290/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 037/19, altera a Lei nº 10.224, de 15 de abril de
2015, a Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e a Lei nº 10.266, de 24
de junho 2015, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 291/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno, considera de Utilidade Pública, “o
Instituto Saber Viver – ISV”, com sede e foro em São Luis-MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 284/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, dispõe sobre a utilização de bens e dinheiro
oriundos do tráfico de drogas, em ações de recuperação de dependentes
químicos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 285/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, dispõe sobre a obrigação das agências bancárias
disponibilizarem um funcionário exclusivo para atendimento aos idosos
e pessoas portadoras de necessidades especiais nos caixas de
autoatendimento.

3. PROJETO DE LEI Nº 286/19, de autoria do Senhor
Deputado Ariston Ribeiro, insere o festejo de São Bento, no município
de Pastos Bons, no roteiro oficial de Turismo Religiosos do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 287/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, considera de Utilidade Pública, a
Associação Centro Social e Beneficente Jerusalém, com sede e foro em
Barra do Corda-MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 05 DE JUNHO DE 2019.

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

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

Rezende
                                                                                                                                                                                                                                                                
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
                                                                                                                                                                                                                                                                

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

I - ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

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

II- EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 296 / 19

Institui o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão
Arterial e Diabetes

Artigo 1º – Fica instituído o “Dia Estadual de Prevenção à
Hipertensão Arterial e Diabetes”, a ser comemorado, anualmente, no
dia 30 de novembro.

Art. 2º - O Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial e
Diabetes passa a integrar o calendário oficial do Estado do Maranhão

Artigo 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,

em 03 de junho de 2019. - César Pires - Deputado estadual

JUSTIFICATIVA

De acordo com a 8ª edição do Atlas de Diabetes da Federação
Internacional do Diabetes (Internacional Diabetes Federation -IDF)1 ,
mais de 425 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo. A
estimativa não é nada animadora, a previsão é de que esse número
aumente e que no ano de 2035 cerca de 550 milhões de pessoas sejam
diabéticas.

No ano de 2017, 26 milhões de adultos, com idade entre 20 e
79 anos viviam com diabetes na região da América do Sul e Central. Tal
dado já é alarmante, mas causa maior preocupação o fato de que cerca
de 40% dos casos de diabetes na mencionada região sequer são
diagnosticados. 
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A educação da população acerca dos cuidados capazes de evitar

e controlar tal doença são imprescindíveis para, futuramente, mudar
essa realidade.

Outra doença crônica que atinge grande parte da população é a
hipertensão arterial: 11% a 20% das pessoas em idade adulta, com
mais de 20 anos, são hipertensos.

Tal condição causa graves complicações, dentre elas as de ordem
cardiovasculares, vasculares, encefálicas e renais.

A prevenção, ou melhor, a adoção de terapia anti-hipertensiva,
seria capaz de impedir até 25% dos casos de infartos e 40% de AVC
(acidentes vasculares encefálicos), ocorridos em pessoas com
hipertensão.

Prevenir é sempre melhor que remediar, e tal frase tem ainda
mais sentido quando se refere a medidas capazes de salvar vidas e
possíveis de serem realizadas com atos simples, como o de levar
informação, principalmente às populações com menos acesso a educação
e serviços de saúde.

A instituição do Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão
Arterial e Diabetes teria como propósito realizar palestras e eventos
em diversos segmentos da sociedade, com o intuito de disseminar
informações de como prevenir tais doenças.

Dessa forma, apresentamos a presente proposição contando
com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 297 / 19

Altera o artigo 1º da lei 9.368 de 02 de maio de
2011 que considerou de utilidade pública a
Associação Cultural Bloco Alternativo Banda do
Sabyhá

O artigo 1º da Lei 9.368/2011 passará a vigorar com a seguinte
redação:

- Fica considerada de utilidade pública o Instituto Cultural de
Desenvolvimento e Gestão – ICDG, com sede e foro no município de
São Luís, neste Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2019. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Instituto Cultural de Desenvolvimento e Gestão, é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro no município de
São Luís, no Estado do Maranhão, antes denominado Associação
Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá.

Fundada em 02 de janeiro de 1998, a entidade tem como
OBJETIVOS: Promoção de atividades ligadas à cultura e à arte;
Promoção da defesa de direitos sociais; Produção e promoção de eventos
esportivos.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pelo Instituto Cultural de Desenvolvimento e Gestão,
alterando sua denominação, como medida justa na qual será possível à
entidade continuar auferindo os benefícios decorrentes de sua condição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2019. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049 / 19

APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO
ALTERAR O INCISO I, E SUAS ALÍNEAS “A” E
“B”, DO ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA O FIM DE MODIFICAR A

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS.

Art. 1º. Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos Deputados,
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto no
inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2019. -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera o inciso I, e suas alíneas “a” e “b, do art.
159 da Constituição Federal, para o fim de
modificar a composição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios.

Art. 1º O inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159 da
Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.159.........................................................................................
I – dos produtos da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, dos produtos
industrializados, das operações financeiras, importação e
grandes fortunas e do produto da arrecadação da contribuição
social sobre o lucro líquido 69% (sessenta e oito por cento)
na seguinte forma:
a) 31,5% (trinta e um inteiros e cinco décimos por cento) ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento)
ao Fundo de Participação dos Municípios;
.........................................................................................”(NR)

Art. 2º O produto da arrecadação dos impostos sobre operações
financeiras, importação e grandes fortunas e o produto da arrecadação
da contribuição social sobre o lucro líquido, para os fins do inciso I do
art. 159 da Constituição Federal, na redação dada por esta Emenda
Constitucional, serão implementados a partir do primeiro exercício
financeiro imediatamente após a entrada em vigor desta Emenda
Constitucional ao décimo exercício financeiro, à razão de 10% (dez
por cento) ao ano.

Art. 3º O percentual de 20% (vinte por cento) do produto da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados, adicionados, a partir da entrada em
vigor desta Emenda Constitucional, para os fins do inciso I do art. 159
da Constituição Federal, conforme  redação dada pelo art. 1º desta
Emenda Constitucional, será implementado do primeiro exercício
financeiro imediatamente após a entrada em vigor desta Emenda
Constitucional ao décimo exercício financeiro, à razão de 10% (dez
por cento) ao ano.

Art. 4º Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b” do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal, conforme a redação dada
pelo art. 1º desta Emenda  Constitucional, serão implementados da
seguinte forma:

I – no primeiro exercício financeiro imediatamente após a
entrada em vigor desta Emenda Constitucional:

a) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos) para o Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal; e

b) 23,5% (vinte e três inteiros e cinco décimos) para o Fundo
de Participação dos Municípios; e
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II – a partir do segundo exercício financeiro até o décimo,

adicionar-se-á, aos percentuais constantes do inciso I deste artigo, 1%
(um por cento) ao ano.

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

Sala das Sessões
Deputados

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A presente Proposta de Emenda à Constituição tem o objetivo
de restabelecer o equilíbrio entre as obrigações impostas aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios e suas respectivas receitas.

Não podemos perder de vista que a autonomia é um princípio
basilar da Federação e compreende não só a administrativa e política,
como também a financeira.

A alteração proposta amplia a cesta de impostos cujo produto
da arrecadação comporá o Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios, além de
incluir o produto da arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.

A cesta, atualmente composta do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
passará a contar, ainda, com o imposto sobre operações financeiras,
importação e grandes fortunas.

Além disso, a proposta amplia o percentual do produto da
arrecadação destinado aos Fundos. Para o Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal passa de 21,5% (vinte e um inteiros e
cinco décimos por cento) para 31,5% (trinta e um inteiros e cinco
décimos por cento) e para o Fundo de Participação dos Municípios de
22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) para 32,5%
(trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento).

Essas alterações serão implementadas no período de 10 (dez)
anos, permitindo à União readequar sua programação orçamentária e
financeira gradativamente.

Ao final do período de implementação, os repasses da União
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio dos Fundos,
serão ampliados em aproximadamente 100% (cem por cento).

Assim, por todo o exposto, contamos com a aprovação desta
Proposta de Emenda à Constituição.

Deputados

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Apresenta-se esse Projeto de Resolução Legislativa em apoio
às ações capitaneadas pelas Assembleias Legislativas do país, reunidas
pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais -
UNALE, no sentido de propor Emenda à Constituição Federal, visando
alterar o Pacto Federativo, nos termos do art. 60, inciso III, da Lei
Fundamental. Proposições neste modelo já estão em tramitação em
diversos Estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Alagoa, Rondônia e Pará, bem como
no Distrito Federal. O Maranhão não pode permanecer inerte a tão
grandioso e benéfico movimento político.

Dessa forma, nos termos do art. 138, inciso V, alínea “g”, do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, propõe-se a este
Parlamento o presente Projeto de Resolução, resultado de ações
conjuntas das Assembleias Legislativas do país, reunidas pela União
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, visando
alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159 da Constituição
Federal, para modificar a composição do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos
Municípios.

Assim sendo, aprovada por este Parlamento, a presente
proposição estará apta a seguir o trâmite estabelecido pelo inciso III e

§ 2º do art. 60 da Constituição Federal.
Deputados

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050 / 19

APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO
ALTERAR OS ARTS. 166 E 198 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O FIM DE
ESTABELECER QUE A UNIÃO DESTINE, NO
MÍNIMO, 10% (DEZ POR CENTO) DA SUA
RECEITA CORRENTE BRUTA ÀS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EXCLUINDO
DO CÔMPUTO DESTE PERCENTUAL AS
EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO
FEDERAL.

Art. 1º. Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos Deputados,
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto no
inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2019. -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera os arts. 166 e 198 da Constituição Federal,
para o fim de estabelecer que a União destine, no
mínimo, 10% (dez por cento) da sua receita
corrente bruta às ações e serviços públicos de
saúde, excluindo do cômputo deste percentual as
emendas parlamentares ao orçamento federal.

Art. 1º Os arts. 166 e 198 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 166.
...................................................................................................
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços
públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, não
será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º
do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal
ou encargos sociais.
.........................................................................................”(NR)
 “Art. 198
.............................................................................................
§2º................................................................................................
I – no caso da União, a receita corrente bruta do respectivo
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 10% (dez
por cento);
.........................................................................................”(NR)

Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição
Federal, conforme redação dada pelo art. 1º desta Emenda
Constitucional, será cumprido progressivamente, garantidos, no
mínimo:

I – 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no primeiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

II – 8% (oito por cento) da receita corrente bruta no segundo
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;
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III – 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita

corrente bruta no terceiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional;

IV – 9% (nove por cento) da receita corrente bruta no quarto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;

V – 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente bruta no quinto exercício financeiro subsequente ao da
promulgação desta Emenda Constitucional; e

VI – 10% (dez por cento) da receita corrente bruta no sexto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional.

 Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

Sala das Sessões
Deputados

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A presente Proposta de Emenda à Constituição Federal tem
fulcro legal no art. 60, inciso III, da Constituição Federal, que confere
às Assembleias Estaduais a prerrogativa de emendar o Texto Maior,
mediante aprovação da maioria relativa de seus membros, em pelo
menos mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da
Federação.

O objetivo desta Proposta de Emenda à Constituição Federal é
estabelecer o percentual mínimo de investimentos em ações e serviços
públicos de saúde por parte da União, bem como tornar a Receita
Corrente Bruta a base de cálculo para esse percentual.

Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000,
os critérios para determinação dos valores a serem gastos em Saúde
deveriam ser estabelecidos por lei complementar. A referida lei só foi
sancionada em 2012, e utilizava, como critério para determinação do
mínimo constitucional aplicado em Saúde, os valores empenhados no
exercício financeiro anterior, acrescidos da variação nominal do PIB.
Em outras palavras, não havia um percentual fixo estipulado, nem
sobre a Receita Corrente Bruta, nem sobre a Receita Corrente Líquida.

Abaixo, tem-se a tabela de recursos aplicados em Saúde nos
últimos doze anos*:

*valores em milhares de Reais.
*Dados extraídos da Secretaria do Tesouro Nacional: http://

www.tesouro.fazenda.gov.br/-/relatorio-resumido-de-execucao-
orcamentaria

A coluna %RCL representa a porcentagem da Receita Corrente
Líquida da União que foi aplicada em ações e serviços públicos de
saúde. Já a coluna %RCB representa a porcentagem da Receita Corrente
Bruta da União que foi aplicada em ações e serviços públicos de saúde.

Por exemplo, em 2003, a União destinou o equivalente a
12,08% (doze inteiros e oito centésimos por cento) de sua Receita

Corrente Líquida à Saúde, ou, o equivalente a 7,07% (sete inteiros e
sete centésimos por cento) de sua Receita Corrente Bruta.

Já em 2014, o percentual da RCB aplicada em Saúde foi de
6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro décimos por cento).

Entretanto, segundo especialistas, para aumentar
significativamente os recursos da Saúde, tornando possível restabelecer
a manutenção do sistema, bem como atender às demandas da sociedade,
considera-se que o valor mínimo a ser aplicado em Saúde deva ser da
ordem de 10% (dez por cento) da Receita Corrente Bruta da União.

Atentando para isso, o Movimento Nacional em Defesa da
Saúde Pública ingressou na Câmara Federal o Projeto de Lei
Complementar nº 321/2013, de iniciativa popular, o conhecido projeto
Saúde+10, com mais de dois milhões de assinaturas, pleiteando a fixação
do mínimo constitucional em 10% (dez por cento) da Receita Corrente
Bruta.

Porém, em março de 2015, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 86, a chamada Emenda do Orçamento Impositivo,
que, além do referido tema, tratou de alterar o art. 198 da Constituição
Federal, estipulando que a União Federal deverá investir o mínimo de
15% (quinze por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas (RCL)
em ações e serviços públicos de Saúde.

O texto da EC nº 86/2015 ainda dispõe que o percentual  mínimo
de 15% (quinze por cento) da RCL será atingido de forma escalonada,
da seguinte forma:

Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da
Constituição Federal será cumprido, progressivamente,
garantidos, no mínimo:
I - 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita
corrente líquida no primeiro exercício financeiro subsequente
ao da promulgação desta Emenda Constitucional;
II - 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita
corrente líquida no segundo exercício financeiro subsequente
ao da promulgação desta Emenda Constitucional;
III - 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da
receita corrente líquida no terceiro exercício financeiro
subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;
IV - 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida no quarto exercício financeiro
subsequente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional;
V - 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no
quinto exercício financeiro subsequente ao da promulgação
desta Emenda Constitucional.

O Texto promulgado, além de ignorar a reivindicação do setor,
que pleiteava 10% (dez por cento) da RCB, ainda possui o gravame de,
no primeiro ano de vigência, reduzir em quase 400 milhões de reais os
já parcos recursos utilizados na Saúde.

Se considerarmos uma simulação, em que aplicaríamos os
13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da RCL no primeiro
ano de vigência, conforme preceitua a Emenda nº 86/2015, e ainda
levarmos em consideração que 2015 possua os mesmos números da
Receita de 2014, teríamos:
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Pelas projeções apresentadas, não resta dúvida de que a adoção

do critério estipulado nesta Proposta de Emenda à Constituição Federal
é mais vantajosa para o custeio da Saúde Pública no Brasil. Em 2020,
o aumento de recursos seria de quase 40 bilhões de reais em relação a
2014, ao passo que a adoção do atual critério de 15% (quinze por
cento) da RCL implicará em um aumento de cerca de apenas 11 bilhões
de reais.

Além disso, no acumulado do período 2015-2020, o critério de
15% (quinze por cento) da RCL proporcionará uma injeção de 38
bilhões de reais na Saúde, enquanto o critério de 10% (dez por cento)
da RCB, aqui proposto, proporcionaria um acréscimo de 140 bilhões.

É cabível salientar, também, que a EC nº 86/2015  inseriu o §
10 no art. 166 da Lei Maior, que preceitua que as emendas dos
parlamentares ao orçamento da União, que versarem sobre ações e
serviços de Saúde, podem ser computadas  para o cálculo do mínimo
estipulado de 15% (quinze por cento) da RCL. Isso quer dizer que,
caso os parlamentares emendem o mínimo obrigatório em Saúde, que é
de 0,6% (seis décimos por cento) da RCL, o Poder Executivo, por si
só, poderia destinar apenas outros 14,4% (quatorze inteiros e quatro
décimos por cento) da RCL. Portanto, para que as verbas elencadas
pelos deputados federais e senadores sejam um acréscimo de recursos
ao orçamento da Saúde, faz-se necessária a alteração do § 10 do art.
166, para que as suas emendas não sejam computadas no cálculo do
mínimo constitucional que o Executivo deve gastar em Saúde.

Na prática, se promulgada a presente Proposta de Emenda à
Constituição Federal, seriam destinados à Saúde 10% (dez por cento)
das Receitas Correntes Brutas da União, mais o percentual da Receita
Corrente Líquida (RCL), advindo das emendas parlamentares, que
variaria entre 0,6 (seis décimos) e 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da RCL.

Por fim, no que tange ao mérito, é inegável que a conquista de
suficiência e estabilidade dos recursos para o Sistema Público de Saúde
reveste-se de extraordinária urgência, visando corresponder tanto às
necessidades do Sistema como aos legítimos anseios da população,
materializados no clamor das ruas, em torno da defesa do direito
constitucional à Saúde. As manifestações que se espalharam por todo
o país expressaram de maneira inequívoca a necessidade de melhorias
importantes no acesso e na qualidade dos serviços de Saúde do país.

Assim, ante o exposto, esperamos a aprovação desta Proposta
de Emenda à Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Apresenta-se esse Projeto de Resolução Legislativa em apoio
às ações capitaneadas pela Assembleias Legislativas do país, reunidas

pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais -
UNALE, no sentido de propor Emenda à Constituição Federal, visando
alterar o Pacto Federativo, nos termos do art. 60, inciso III, da Lei
Fundamental. Proposições neste modelo já estão em tramitação em
diversos Estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Alagoa, Rondônia e Pará, bem como
no Distrito Federal. O Maranhão não pode permanecer inerte a tão
grandioso e benéfico movimento político.

Dessa forma, nos termos do art. 138, inciso V, alínea “g”, do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, propõe-se a este
Parlamento o presente Projeto de Resolução, resultado de ações
conjuntas das Assembleias Legislativas do país, reunidas pela União
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, visando
alterar os arts. 166 e 198 da Constituição Federal, para o fim estabelecer
que a União destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da sua receita
corrente bruta às ações e serviços públicos de saúde, excluindo do
cômputo deste percentual as emendas parlamentares ao orçamento
federal.

Assim sendo, aprovada por este Parlamento, a presente
proposição estará apta a seguir o trâmite estabelecido pelo inciso III e
§ 2º do art. 60 da Constituição Federal.

Deputados

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051 / 19

APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO
ACRESCENTAR INCISO IV AO ART. 60 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
ESTABELECER A INICIATIVA POPULAR PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO.

Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos
Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante
do Anexo Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto
no inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2019. -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Acrescenta inciso IV ao art. 60 da Constituição
Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emend a à
Constituição.

Art. 1º Fica acrescido inciso IV ao art. 60 da Constituição
Federal com a seguinte redação:

“Art. 60.................................................................................
IV – de iniciativa popular, por pelo menos 3% (três por
cento) do eleitorado brasileiro, distribuídos em, no mínimo,
14 (quatorze) Estados com, no mínimo, 1% (um por cento)
dos eleitores de cada um deles.
.........................................................................................”(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões
Deputados
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Esta Proposta de Emenda à Constituição Federal visa
acrescentar inciso IV ao art. 60, para estabelecer a iniciativa popular
para apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.

A Carta Magna Federal, em seu artigo 60, não prevê a iniciativa
popular para emendas constitucionais, tampouco fixa o quórum mínimo
para esse exercício, a exemplo da fórmula adotada para a iniciativa
popular de lei, lacuna que a presente Proposta de Emenda à Constituição
pretende preencher.

Dessa forma, submetemos a presente Proposta de Emenda à
Constituição, com base no disposto no mesmo art. 60, inciso III da
Constituição Federal, propugnando aos nossos Pares por sua aprovação,
em face da importância de que se reveste.

Deputados

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Apresenta-se esse Projeto de Resolução Legislativa em apoio
às ações capitaneadas pela Assembleias Legislativas do país, reunidas
pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais -
UNALE, no sentido de propor Emenda à Constituição Federal, visando
alterar o Pacto Federativo, nos termos do art. 60, inciso III, da Lei
Fundamental. Proposições neste modelo já estão em tramitação em
diversos Estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Alagoa, Rondônia e Pará, bem como
no Distrito Federal. O Maranhão não pode permanecer inerte a tão
grandioso e benéfico movimento político.

Dessa forma, nos termos do art. 138, inciso V, alínea “g”, do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, propõe-se a este
Parlamento o presente Projeto de Resolução, resultado de ações
conjuntas das Assembleias Legislativas do país, reunidas pela União
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, visando
acrescentar inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal, para estabelecer
a iniciativa popular para apresentação de Proposta de Emenda à
Constituição.

Assim sendo, aprovada por este Parlamento, a presente
proposição estará apta a seguir o trâmite estabelecido pelo inciso III e
§ 2º do art. 60 da Constituição Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052 / 19

APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO
ALTERAR OS ARTS. 22 E 24 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA TORNAR COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS PRIVATIVAS DA UNIÃO EM
CONCORRENTES COM OS ESTADOS E O
DISTRITO FEDERAL.

Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos
Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante
do Anexo Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto
no inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 03 de junho de 2019. -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT

ANEXO ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera os arts. 22 e 24 da Constituição Federal,
para tornar competências legislativas privativas

da União em concorrentes com Estados e Distrito
Federal.

Art. 1º Os arts. 22 e 24 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 22.
.........................................................................................
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
......................................................................................................
IV – informática, telecomunicações e radiodifusão;
......................................................................................................
XI – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XII – populações indígenas;
XIII – emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão
de estrangeiros;
XIV – organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;
XV – organização judiciária, do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública
dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVI – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;
XVII – sistemas de poupança, captação e garantia da
poupança popular;
XVIII – normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros;
XIX – competência da polícia federal e das polícias rodoviária
e ferroviária federais;
XX – seguridade social;
XXI – diretrizes e bases da educação nacional;
XXII – registros públicos;
XXIII – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXIV – normas gerais de licitação e contratação, em todas
as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1°, III; e
XXV – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa
marítima, defesa civil e mobilização nacional.
§ 1° Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste
artigo.
§ 2° Os Estados poderão descriminalizar condutas no âmbito
de seu território.” (NR)
......................................................................................................
“Art. 24.
 .........................................................................................
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico,
urbanístico e agrário;
......................................................................................................
IX – águas e energia;
X – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XI – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
XII – criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;
XIII – procedimentos em matéria processual;
XIV – previdência social, proteção e defesa da saúde;
XV – assistência jurídica e defensoria pública;
XVI – proteção e integração social das pessoas com
deficiência;
XVII – proteção à infância e à juventude;
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XVIII – organização, garantias, direitos e deveres das polícias
civis;
XIX – trânsito e transporte;
XX – sistemas de consórcio e sorteios; e
XXI – propaganda comercial.
......................................................................................................
§ 5° Para efeito deste artigo, a compreensão do que sejam
normas gerais deve ser interpretada de forma restritiva.”
(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões
Deputados

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Passaram-se quase 27 anos da promulgação da Constituição
de 1988 e muitos de seus mandamentos sofreram, ao longo desse
período, modificações que objetivaram adaptar seu texto às realidades
da sociedade brasileira e à dinâmica das relações entre o Estado e a
sociedade, assim como entre as unidades federadas e a União.

É precisamente nesse contexto que se propõem as modificações
no rol de competências privativas da União e a transferência de algumas
delas para o rol das competências concorrentes entre aquela, os Estados
e o Distrito Federal.

Tratam-se das áreas em que se julga que os Estados devam ter
competência suplementar para tratar de aspectos peculiares, já que à
União cabe legislar sobre tais matérias apenas de forma geral.

Dessa forma, submetemos a presente Proposta de Emenda à
Constituição, com base no disposto no art. 60, III, da Constituição
Federal, propugnando aos nossos Pares por sua aprovação, em face da
importância de que se reveste.

Deputados

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Apresenta-se esse Projeto de Resolução Legislativa em apoio
às ações capitaneadas pela Assembleias Legislativas do país, reunidas
pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais -
UNALE, no sentido de propor Emenda à Constituição Federal, visando
alterar o Pacto Federativo, nos termos do art. 60, inciso III, da Lei
Fundamental. Proposições neste modelo já estão em tramitação em
diversos Estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do
Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Alagoa, Rondônia e Pará, bem como
no Distrito Federal. O Maranhão não pode permanecer inerte a tão
grandioso e benéfico movimento político.

Dessa forma, nos termos do art. 138, inciso V, alínea “g”, do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, propõe-se a este
Parlamento o presente Projeto de Resolução, resultado de ações
conjuntas das Assembleias Legislativas do país, reunidas pela União
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, visando
alterar os arts. 22 e 24 da Constituição Federal, para tornar competências
legislativas privativas da União em concorrentes com os Estados e o
Distrito Federal.

Assim sendo, aprovada por este Parlamento, a presente
proposição estará apta a seguir o trâmite estabelecido pelo inciso III e
§ 2º do art. 60 da Constituição Federal.

Deputados

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053 / 19

Concede a Medalha Manoel Beckman ao
engenheiro Lourival da Cunha Souza, coordenador
da Campanha SOS Vida.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manoel Beckman ao Senhor
Lourival da Cunha Souza, coordenador da campanha SOS Vida.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Lourival da Cunha Souza, 60 anos, é natural de Coroatá-MA,
casado com Denise Lima de Oliveira Souza e pai de Lourival Filho,
Higina (em memória) e Laise Lima. É auditor fiscal do Trabalho
aposentado, graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia
de Segurança do Trabalho e em Higiene Ocupacional e atualmente é
estudante do curso de Direito.  É Higienista Ocupacional Certificado
pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. É professor
universitário de várias instituições de São Luís.

Foi presidente da Câmara de Vereadores de Bacabal no período
de 1997/1998; delegado do Trabalho no Maranhão (no período 2000 a
2003) e presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho
no Estado do Maranhão, por três mandatos.

Foi Venerável Mestre da Loja Divina Luz nº 39, do Oriente de
São Luís, nos anos de 2007/2008 (Rito Escocês Antigo e Aceito).
Também foi presidente da Loja de Perfeição, do Capítulo Rosa Cruz,
do Conselho de Cavaleiros Kadosch e do Consistório Príncipes do
Real Segredo da Primeira Grande Inspetoria Litúrgica do Maranhão. É
membro da Loja Fidelitas (Rito de York), da Grande Loja Maçônica do
Estado do Maranhão.

É coordenador geral da Campanha SOS VIDA pela paz no
trânsito, desde 15 de abril de 2011.

A Campanha SOS VIDA pela paz no trânsito originou-se de
um movimento lançado  pelo maçom Lourival da Cunha Souza em 09
de janeiro de 2011, 42 dias após o falecimento de sua filha, vitimada no
trânsito. Ele lançou a Campanha de prevenção de acidentes e combate
à violência no trânsito conclamando a todos os vitimados no trânsito e
suas famílias para se engajarem na luta de sensibilização e
conscientização das autoridades e da sociedade maranhense a fim de
combater esse grave problema humano, social e econômico.

Em 15 de abril de 2011 a  Campanha  foi lançada com o apoio
da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, tendo Lourival
Cunha como seu Coordenador-Geral. A iniciativa leva em consideração
as estarrecedoras estatísticas da violência no trânsito, a seguir
relacionadas, divulgadas por vários órgãos internacionais e nacionais
que dão conta de que a violência no trânsito é uma epidemia, não só no
Brasil como em vários países do mundo.

A OMS-Organização Mundial de Saúde informa que a principal
causa de morte no mundo, de jovens de 15 a 29 anos, é a violência no
trânsito, ganhando da tuberculose, da AIDS e da violência em geral.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2017
morreram 32.615 pessoas, vítimas de acidentes de trânsito e mais 180
mil foram hospitalizadas.

No Maranhão, em 2018, morreram no trânsito 1.332 pessoas,
o que equivale a quase 3 ônibus lotados de passageiros todo mês.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a metade (50%) das
mortes do trânsito está relacionada com a ingestão de álcool pelos
motoristas.

De acordo com a ABRAMET - Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável
por 30% dos acidentes de trânsito no Brasil.

O custo com os acidentes de trânsito no Brasil de acordo com
o IPEA-Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal
é em torno de 56 bilhões de reais.

No Brasil, das 605 aposentadorias por invalidez por dia, 70%
são em razão de acidentes de trânsito.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - César Pires - Deputado Estadual



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2019 11
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054 / 19

Concede a Medalha Manoel Beckman ao
engenheiro Francisco de Assis Peres Soares,
ativista das causas do trânsito no Maranhão.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manoel Beckman ao Senhor
Francisco de Assis Peres Soares, ativista das causas do trânsito no
Maranhão.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Francisco de Assis Peres Soares é engenheiro eletricista

graduado pela Universidade Federal do Maranhão, onde cursou
mestrado em Energia e Ambiente. Especialista em Gestão de Trânsito
(IPEMIG), representante do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA) junto ao Departamento Nacional de Trânsito
- DENATRAN (1998).

Foi secretário adjunto de Transporte do Governo do Estado
do MA (2007 a 2009), membro do Conselho Nacional dos Secretários
de Transporte - CONSETRANS (2007 a 2009), coordenador do Plano
Maranhense de Logística e Transporte - PMLT (2007 a 2009).

Também foi diretor da Agência Estadual de Serviços Públicos
do Maranhão (2004 a 2006), membro do Conselho Estadual de Trânsito
– CETRAN/MA (2008 a 2017), presidente em exercício  do Conselho
Estadual de Trânsito – CETRAN/MA (2009), interventor do
DETRAN/MA em abril de 2009, vice-presidente do Conselho Estadual
de Trânsito CETRAN/MA (de 2008 a 2009 e 2014 a 2017) e membro
da JARI da 18º SPRF (de 2013 a 2017).

É coordenador do Observatório do Trânsito no Maranhão e
conselheiro nacional de Trânsito – CONTRAN (2018).

É ativista das causas de trânsito com importante atuação
nacional e local, destacando-se pela militância em defesa da vida no
trânsito, dos motociclistas, pedestres e portadores de deficiência físicas,
auditivas e visuais.  Faz parte de seleto grupo de 10 conselheiros
nacionais de trânsito (CONTRAN).

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - César Pires - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” para Alan Kardec Salomão Mota Neto e
dá outras providências.

Art. 1º - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
concede Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Empresário
Alan Kardec Salomão Mota Neto, por ser o idealizador do maior
festival de quadrilhas juninas do Estado, o “Arraiá da Mira”, realizado
pelo Grupo Mirante em Imperatriz.

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da
sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Natural de São Luís/MA, Alan Kardec Salomão Mota Neto é

filho de Agar de Carvalho Mota e José de Ribamar Rodrigues Mota,
que desde cedo o ensinaram a apreciar a cultura dos festejos juninos na
capital maranhense. Herdou de sua mãe o prazer de incentivar e
fomentar os grupos juninos. Dona Agar foi madrinha, por anos, do Boi
Mocidade de Rosário, e na sua incansável ajuda na preparação das
apresentações daquele grupo para tornar a brincadeira cada ano mais
bonita, deixou seu lindo exemplo.

Alan Neto ingressou no Grupo Mirante ainda em São Luís, e
percebeu que naquela empresa a cultura local tinha espaço cativo e
total incentivo. Quando assumiu a Diretoria do Grupo Mirante em
Imperatriz, abriu as portas da TV Mirante e Mirante FM para todas
as formas de manifestações culturais como: teatro, dança, artes, letras
e música, valorizando assim, as origens e talentos da região tocantina
do Maranhão.

Em 2009, por meio de uma sugestão do produtor cultural
Sebastião, nasceu o Arraiá da Mira. Sebastião tinha o desejo de participar
do festival de quadrilhas juninas da Globo Nordeste, mas, para isso,
era necessário a realização de um concurso estadual promovido pela
afiliada Rede Globo no Maranhão. Até então o Maranhão era o único
estado que não enviava representante para esse festival.

Foi aí que o Alan Neto abraçou esse desafio de realizar a seletiva
maranhense para o Festival de Quadrilhas Juninas da Globo Nordeste,
em Imperatriz. O Arraiá iniciou tímido, com apenas 5 (cinco) quadrilhas
juninas que se apresentaram em apenas um dia de evento. A aceitação
do público foi surpreendente e assim, a cada ano, o Arraiá da Mira foi
tomando proporções maiores e fortalecendo a cada dia a cultura
nordestina no Maranhão.

O movimento junino se intensificou no nosso estado e juninas
de diversas cidades do Maranhão começaram a participar do Arraiá da
Mira. Cidades como Pinheiro, Caxias, Açailândia, Codó, Pedreiras,
Parnarama, Duque Bacelar, Nova York, São Luís, Bacabal, Balsas,
Tufilândia, Montes Altos, João Lisboa, enviaram seus representantes
ao festival de Imperatriz.

Em onze anos, o evento já recebeu mais de duzentas quadrilhas
juninas, o que representa mais de vinte mil brincantes que recebem
apoio e assistência durante todo o evento. O Arraiá da Mira vai além
do fomento a cultura popular nordestina, sua dança e brilho resgata
jovens em comunidades carentes, gera renda com a confecção de
indumentárias e cenários, como também, incentiva o conhecimento das
raízes culturais do nosso povo.

Assim como o Bumba Meu Boi representa, na capital, a cultura
maranhense, o Arraiá da Mira tem incentivado e mantido vivo o
movimento junino no interior do estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 03 de junho de 2019. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 009 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Aplausos ao Batalhão de Bombeiros
Militar do município de Trizidela do Vale pelo brilhante trabalho
realizado em virtude da ação de combate ao incêndio de grandes
proporções iniciado no município de Coroatá que se alastrou por
Peritoró e atingiu também a cidade de Alto Alegre, ao todo foram mais
de 5 mil hectares queimados,fato ocorrido no final do segundo semestre
do ano passado.

Como forma de reconhecimento ao relevante serviço prestado
à sociedade, é imprescindível que reconheçamos o trabalho dos seguintes
guerreiros:

1º Tenente QOCBM Paulo César Pereira Coelho
2º SGT BM Raimundo Luís Silva Cruz
ASP OFBM Jhardelson Bonfim e Souza
SD BM Cássio Herbeth Santos de Melo
SD DM Dayse Andressa Vilanova dos Santos
SD BM Kelson Siliro Araújo
SD Wanderson Lima Lopes
Cb. Paulo Vitor da Conceição Brandão
Cb. Elberth Pereira da Cruz
At. Luciano Araújo de Oliveira
At. Marcelo Silva Viana
At. Ewerton Barbosa da Silva
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Francisco Matheus de Souza dos Santos – Bombeiro Civil
Destacamos em especial o trabalho do Capitão Joel

Machado Rodrigues que, além de mobilizar toda sua corporação,
mobilizou o apoio de voluntários os quais, inclusive, ele mesmo
preparou com a realização de cursos para situações de incêndio florestal
como a ocorrida nos respectivos municípios.

Vinícius Louro - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 010 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar aos familiares das crianças
ISADORA PEREIRA BRINGEL CARVALHO E KHALIDA
CARVALHO TRABULSI LISBOA pelo falecimento ocorrido no dia
03 de junho de 2019  ao serem atingidas por uma rocha após um
deslizamento no reservatório de El Yeso, em San José de Maipo, a
leste de Santiago, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão manifesta seu pesar aos familiares, diante
da morte das crianças ISADORA PEREIRA BRINGEL CARVALHO
E KHALIDA CARVALHO TRABULSI LISBOA, perdas estas que
tomaram de grande comoção a todos os maranhenses. Aos seus
familiares e amigos, nossas sinceras condolências”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
junho de 2019. - Dra. Thaiza Hortegal - Deputada Estadual - PP

INDICAÇÃO Nº 758 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e, ainda, ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando, em caráter de
urgência:

a) a pavimentação asfáltica da Rua Robson Vieira – Bairro
Jambeiro, que se encontra intrafegável e é importante via por onde
circula diariamente centenas de pessoas e veículos;

b) a instalação de sistema de abastecimento de recursos
hídricos que atenda o Bairro Jambeiro, onde a comunidade não dispõe
de abastecimento de água e, tampouco, saneamento básico, dependendo
de poços artesianos e havendo esgotos a céu aberto.

Os referidos pedidos tratam-se de apelos feitos pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por décadas, as condições de salubridade e
segurança das pessoas, especialmente os idosos, mulheres gestantes e
crianças, que moram na localidade estão extremamente afetadas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 759 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do
Maranhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a criação do Hérnia Day, mutirão de cirurgias de hérnia inguinal

e umbilical nos hospitais públicos do Maranhão, para auxiliar na
prestação dos serviços de saúde, em virtude da alta demanda de
intervenções cirúrgicas para solucionar essas protusões.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 760 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao à Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão, sugerindo que mediem a criação de um CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO ESTADO DO
MARANHÃO, destinado a promover: (a) cooperação técnica na área
de saúde entre os entes federados, (b) a promoção de ações de saúde
pública assistenciais, (c) a prestação de serviços especializados no
gerenciamento de unidades e atendimento de média e alta complexidade
entre outros serviços relacionados à saúde, em especial: Serviços de
Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar; Ambulatórios
especializados, Policlínicas; Centros de Especialidades Odontológicas
– CEOs; (d) Assistência Farmacêutica, entre outros serviços
relacionados à saúde, e conformidade com os princípios e diretrizes do
SUS, bem como o Plano Plurianual – PPA, Lei Orçamentária Anual –
LOA do Estado e dos Municípios consociados.

Em anexo, segue sugestão de minuta de contrato e estatuto da
nova modalidade de gestão de serviços de saúde no Maranhão, para
referência.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 761 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “TIM”-NORTE, SENHORA BIANCA
SANTOS CARRAPATOSO FRANCO, solicitando providências, no
sentido de determinar, A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA,
NO BAIRRO TAJIPURU/ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS (MA), considerando que torre/antena de telefonia móvel é
importante para a prestação do serviço de telecomunicações, para
gerar boa qualidade do sinal, bem como para o atendimento das
demandas da população que cada vez mais usa o celular para se
comunicar, informar, trabalhar e para o lazer.

O Bairro Tajipuru está localizado na área rural da capital São
Luís, tem como base econômica a atividade hortifrutigranjeira e, ao
longo dos anos os investimentos na área de telefonia móvel praticamente
não existem. Os investimentos que ora pleiteamos atenderão aos bairros
Tajipuru, Coquilho I, Coquilho II, Mato Grosso, Caracueira, Vila
Conceição, Alto da Vitória, Novo Jerusalém e Francisco Lima.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.
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A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da

Operadora “TIM”, para que haja mais investimentos nos bairros
geopoliticamente mais distantes do centro urbano da capital São Luís,
de modo a reduzir as barreiras que impedem ampliar os serviços de
comunicação, através da telefonia móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de
junho de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 762 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “CLARO”, SENHORA PATRICIA
NUNES MARTINS,, solicitando providências, no sentido de
determinar, A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO
BAIRRO TAJIPURU/ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS (MA), considerando que torre/antena de telefonia móvel é
importante para a prestação do serviço de telecomunicações, para
gerar boa qualidade do sinal, bem como para o atendimento das
demandas da população que cada vez mais usa o celular para se
comunicar, informar, trabalhar e para o lazer.

O Bairro Tajipuru está localizado na área rural da capital São
Luís, tem como base econômica a atividade hortifrutigranjeira e, ao
longo dos anos os investimentos na área de telefonia móvel praticamente
não existem. Os investimentos que ora pleiteamos atenderão aos bairros
Tajipuru, Coquilho I, Coquilho II, Mato Grosso, Caracueira, Vila
Conceição, Alto da Vitória, Novo Jerusalém e Francisco Lima.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “CLARO”, para que haja mais investimentos nos bairros
geopoliticamente mais distantes do centro urbano da capital São Luís,
de modo a reduzir as barreiras que impedem ampliar os serviços de
comunicação, através da telefonia móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de
junho de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 763 / 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 ILUSTRÍSSIMO
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “OI” NO MARANHÃO, SENHOR
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, solicitando
providências, no sentido de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA
TORRE/ANTENA, NO BAIRRO TAJIPURU/ÁREA RURAL, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (MA), considerando que torre/antena

de telefonia móvel é importante para a prestação do serviço de
telecomunicações, para gerar boa qualidade do sinal, bem como para o
atendimento das demandas da população que cada vez mais usa o
celular para se comunicar, informar, trabalhar e para o lazer.

O Bairro Tajipuru está localizado na área rural da capital São
Luís, tem como base econômica a atividade hortifrutigranjeira e, ao
longo dos anos os investimentos na área de telefonia móvel praticamente
não existem. Os investimentos que ora pleiteamos atenderão aos bairros
Tajipuru, Coquilho I, Coquilho II, Mato Grosso, Caracueira, Vila
Conceição, Alto da Vitória, Novo Jerusalém e Francisco Lima.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são
motores para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “OI”, para que haja mais investimentos nos bairros
geopoliticamente mais distantes do centro urbano da capital São Luís,
de modo a reduzir as barreiras que impedem ampliar os serviços de
comunicação, através da telefonia móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de
junho de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 764 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,
SENHOR FLAVIO DINO, no sentido de viabilizar a CONSTRUÇÃO
DE UM ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO,
para garantir com que o lixo produzido pela população tenha uma
destinação apropriada. A cidade a anos carece de cuidados urgentes em
relação a temática destinação do lixo, pelo crescimento populacional
que ora se observa, como por não existir uma destinação do lixo gerado,
que é descartado aleatoriamente sem nenhum cuidado prévio. O aterro
sanitário solucionará parte dos problemas causados pelo excesso de
lixo gerado e a consequente prevenção da saúde pública. Diante desta
situação, se torna imprescindível que seja construído um aterro
sanitário, fato que contribuirá de forma significativa para melhorar a
saúde e o desenvolvimento local, primando pela preservação do meio
ambiente, viabilizando uma destinação e disposição final
ambientalmente adequadas aos resíduos sólidos e acabando com os
lixões, um problema de saúde pública que deve ser discutido de forma
responsável, garantindo assim melhores condições de vida para a
população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 04 de maio de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR

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

INDICAÇÃO Nº 765 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e aos
secretários Felipe Costa Camarão – Secretaria de Educação e Jefferson
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Miler Portela e Silva – Secretaria de Segurança Pública, solicitando que
seja implantado o Colégio Militar Tiradentes na cidade de Coelho
Neto - MA.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 28 de maio de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 766 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor Luíz Gonzaga Martins
Coelho, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão,  no
sentido de que adote providências para fiscalizar a aplicação da
Lei Estadual nº 10.605/2017, que prevê vigilância armada para
atuar 24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas
do Maranhão, inclusive em finais de semana e feriados.

Recentemente temos tido notícias de várias agências bancárias,
tanto na Capital do Estado como no interior, que foram alvo de assaltos,
com o uso por parte dos criminosos, de material explosivo com forte
poder de destruição, causando imensuráveis prejuízos ao povo do
Maranhão e às instituições bancárias.

Com tais atitudes, os criminosos às vezes nem conseguem
levar os recursos dos caixas eletrônicos, mas deixam um rastro de
destruição e pânico nos moradores do local e consumidores
(aposentados, comerciantes, empresários e todo o sistema de produção
e comercialização de bens e serviços), que ficam prejudicados com a
interrupção dos serviços na região atendida.

Com a sanção governamental, a Lei Estadual nº 10.605/2017,
deu uma grande contribuição ao serviço de vigilância armada nas agências
bancárias do Maranhão, bem como aos consumidores e funcionários,
garantindo segurança durante suas transações nas agências. No entanto,
temos visto ocorrer vários ataques, como o da Agência do Banco do
Brasil na Avenida dos Holandeses, em São Luís, nesta segunda-feira,
dia 03 do corrente mês. Esse já foi o 4º assalto com explosivos só na
capital, São Luís, este ano.

Na madrugada de hoje, tivemos notícia de que agências do
Banco do Brasil e Banco Bradesco na cidade de São Bernardo foram
atacadas e os criminosos não conseguiram levar valores. Ainda assim,
a população local e de toda região sofrerá com os danos causados, pois
ficará sem os importantes serviços prestados pelas instituições bancárias
por um tempo.

Importante mencionar que, segundo dados recolhidos pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado, 80% dos assaltos a bancos
acontecem nos fins de semana, na madrugada, ou também em dias de
feriado.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Procurador-
Geral de Justiça do Maranhão, no uso das atribuições de fiscal da Lei
como é o Ministério Público Estadual, busque encontrar meios para
garantir a efetividade da Lei Estadual nº 10.605/2017, considerando
que a Lei está em vigor desde 2017 e não tem sido cumprida pelas
instituições financeiras.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 04 de junho de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 767 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, solicitando a reforma do Centro
de Ensino Joviana Silva Farias que atualmente encontra-se com a
estrutura de portas, janelas, lâmpadas, banheiros dentre outros,
precária. Referido Centro de Ensino localizado na Rua Retorno 04,
Quadra 06, lote 01, Parque Planalto, Açailândia/MA, atende atualmente
cerca de 600 alunos em nível médio, oriundos em grande parte dos
bairros Vila Ildemar, São Francisco, Jardim Aulidia e Parque das Nações.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de junho de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 768 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Marcos Antônio Pereira de Andrade, Gerente de Relações
Institucionais da Operadora de Telefonia Móvel “OI” no Maranhão,
bem como aos diretores da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), solicitando a IMPLANTAÇÃO DE UMA TORRE/
ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL  para o Povoado Tingidor,
localizado a 45 km do município de Itapecuru-Mirim.

Com um contingente populacional de aproximadamente cinco
mil habitantes, o Povoado Leite e comunidades adjacentes, necessitam
deste importante benefício que irá garantir e facilitar a comunicação,
via telefone celular, entre moradores da comunidade e os que residem
no entorno da localidade, de modo a reduzir as barreiras que impedem
a melhoria na qualidade dos serviços de telefonia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE MAIO DE 2019. -
WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. Bom dia, Senhor Presidente, Senhores
Deputados e Deputadas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus
por esta oportunidade. Gostaria, primeiramente, de parabenizar V.
Ex.º, Deputado César Pires, por estar cumprindo o seu papel como
Deputado. Vossa Excelência tem cobrado respostas dos órgãos estaduais
e de comissões desta Casa, que é o papel de um legislador. E, ontem, a
Comissão de Obras foi alvo de duras críticas até de V. Ex.ª. E por isso
eu subo a esta tribuna para esclarecer alguns fatos e restabelecer a
verdade sobre o trabalho da Comissão de Obras que tem efetuado
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nesse pouco tempo de 4 meses nesta Casa. E o Deputado César Pires,
eu nem preciso ressaltar esse período chuvoso que vem castigando
nosso Estado. Isso não aconteceu há mais de 10 anos, mas mesmo
sabendo desse grande desafio, das impossibilidades de fazer grandes
obras, mesmo assim, desde o meu primeiro dia de mandato, eu tenho
fiscalizado, tenho cobrado, tenho feito requerimentos. E tenho buscado
respostas tanto do Governo Estadual, como do Governo Federal. Ao
contrário do que V. Ex.ª afirmou na tribuna. E posso até, em breve,
fazer um resumo. Aqui estão alguns Requerimentos feitos pela nossa
Comissão de Obras, algumas Indicações para a Sinfra. E deixando até
claro, que todas essas cobranças elas não foram feitas apenas só no
papel, estive pessoalmente várias vezes no gabinete do Secretário
Clayton Noleto, levei materiais que nós recebemos, por meio da nossas
redes sociais, fotos, vídeos, mostrando a realidade de certos pontos
das nossas MAs. Não só o caso das rodovias estaduais a Comissão
tomou à frente, como o caso do IML o ICRIM, em Santa Inês, que está
abandonado há mais de dois anos, onde estive presente acompanhando
o trabalho da Sinfra, da Secretaria de Segurança. No mês de abril, no
posto doado, por dez anos pela prefeitura, ao Governo do Estado.
Fizemos também uma vistoria no bairro Sol Nascente. E é claro,
observando a situação das nossas rodovias, e o sofrimento dos
maranhenses, não só poderei ignorar também a situação das nossas
BRs no nosso Estado do Maranhão, assim como procuramos o
secretário da Sinfra, e fomos recebidos, também fomos recebidos pelo
o Ministro de Infraestrutura, em Brasília. Ontem estive no Dnit, com
o Superintendente, Gerardo, e o coordenador de engenharia, Glauco,
tratando justamente sobre a situação das BRs, em que a equipe do
Dnit estará indo na próxima semana a Brasília, onde o Ministro de
Infraestrutura, onde possamos ter esse aumento desse recurso federal.
E venho rebater novamente a perda do recurso federal que o nosso
Maranhão teve, mais de 50%. Nós recebíamos em média trezentos
milhões para manutenção das estradas; e hoje de fato recebemos 141,6
milhões. E o que que podemos concluir sobre nossas visitas e cobranças
tanto do órgão estadual e federal? É que ambas as partes têm interesse
em comum, que são resolver os problemas das situações das nossas
rodovias do nosso estado. E V. Exa. também citou a questão das
barragens. O nosso estado possui onze barragens. Nós temos a Lei
federal 2.338, que é referente à política de segurança das barragens. De
fato, não estamos cumprindo. Tem o artigo 4º dessa lei, que fala sobre
o plano de evacuação. Infelizmente, no Maranhão não tem. Hoje, no
Brasil, só tem esse plano Minas Gerais; e agora foi aprovado no Paraná,
onde estive presente com o Deputado Requião Filho, o qual protocolou
esse plano estadual de barragens. E, para concluir, Senhor Presidente.
Não vamos esperar acontecer alguma tragédia para separar o que é
federal e o que é estadual. Vossa Exa. tem conhecimento, tem organizado
uma reunião pela comissão de obras. Vamos convidar tanto a Sinfra
como o Dnit para que eles possam apresentar o plano de execução para
a Comissão de Obras, porque em breve vamos citar esse plano a
Comissão de Obras para os demais deputados. E quero deixar claro
que tanto a Comissão como o meu gabinete estão de portas abertas
para receber qualquer um em busca de informações, principalmente,
sobre as nossas ações, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós e nos dê proteção. Senhor
Presidente, galeria, imprensa, senhores servidores, eu sei que muitos,
Deputado Edivaldo Holanda, Deputada Daniella Tema, vão pensar
que vou retrucar, replicar as minhas informações de ontem em relação
às estradas, longe disso. Eu acuso, o Governo defende e a gente segue
a vida, mas eu quero que tenha resposta. Mas eu venho aqui ficar
solidário e externar o meu sentimento à família enlutada do ex-reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Joaquim César dos Santos. Colega
meu de profissão, professor da Universidade Estadual do Maranhão,
assim como eu, ex-reitor da Universidade Estadual. Irmão do ex-

deputado estadual desta Casa Gervásio Protásio dos Santos, tio de
Gervásio Protásio, juiz, amigo nosso também, genro de Vitor Mendes.
Eu convivi com Joaquim como professor da universidade no início da
minha vida pública. Passei a admirá-lo, muito respeito por ele. Homem
de vida limpa e trajetória educacional fantástica, de família extremamente
relevante para o Maranhão. Tive a oportunidade também de visitar o
Joaquim no hospital, ele com C.A. falando das recomendações que a
filha médica fazia a ele, externando uma alegria profunda com se pudesse
vencer aquele C.A. Confesso que saí dali daquele hospital, naquele
momento, consciente de que ele teria uma vida um pouco mais longa,
mas o destino nos reserva quem sabe a todos nós situações dessa
natureza na família de um C.A., do tanto que é difícil você na certeza
de que vai a óbito e não sabe em que tempo em relação àquela doença,
que, às vezes, até pode ser curada como em inúmeros casos, mas ele
externava alegria. Ele dizia: “Cesão, vou vencer essa batalha”. “Eu não
tenho dúvida disso, amigo”. Mas ontem eu recebi do reitor Gustavo a
informação de que Joaquim viera a falecer. A família enlutada, meu
fraterno abraço ao Joaquim, que Deus reserve ele no céu. Uma certeza,
Joaquim, eu vou continuar tendo uma admiração profunda por você
como amigo e como colega e, sobretudo, pelo seu magnífico trabalho
que fez junto à Universidade Estadual do Maranhão. Descanse em
paz, amigo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, quem nos acompanha pela TV Assembleia e pela Rádio
Assembleia. Senhor Presidente, hoje subimos à tribuna desta Casa
para pedir ao Governador Flávio Dino, fizemos uma indicação pedindo
uma escola de tempo integral para o município de Tuntum, tendo em
vista que ainda não temos nenhuma escola de tempo integral, nem
estadual, nem municipal. Aqui eu peço que o Governador Flávio Dino
possa fazer uma escola de tempo integral naquela localidade, naquele
município. Lá temos várias escolas do Estado, então que possa tornar
uma das escolas já estaduais em uma escola de tempo integral para
melhorar a educação naquele município, para que as mães possam
deixar seus filhos pela manhã e receber pela tarde, tendo em vista que
muitas mães trabalham pela manhã e pela tarde e o único lugar que
recebia essas crianças era o Centro Marcelo Cândido, que era da Igreja
Católica. No entanto, hoje, a Igreja Católica não teve mais condições de
assegurar aquele centro lá na cidade de Tuntum e foi fechado. Então
nós estamos aqui pedindo ao Governador Flávio Dino e ao Secretário
Felipe Camarão que possa, na maior brevidade possível, contemplar
aquele município com escola de tempo integral, o que irá ajudar todos
os tutoienses, todas as mães daquele município, tendo em vista que
muitas mães não têm, às vezes, onde deixar seu filho o dia todo. Nós já
temos conhecimento e temos visto algumas escolas de tempo integral
em outros municípios que têm dado certo e aí nós estamos agora
pedindo ao Governador Flávio Dino que possa trazer uma Escola de
Tempo Integral e contemplar também o município de Tuntum. Também,
Senhor Presidente, estamos aqui hoje para parabenizar a todos, a toda
tropa do 5º BPM, a todos hoje que comandam a Polícia Militar, lá na
cidade de Barra do Corda, o grande trabalho que a Polícia Militar tem
feito em Barra do Corda sob o comando do major Éldio e do
subcomandante, Otmar. Tem feito um grande trabalho e temos
conhecimento que todo esse trabalho é feito não só pelos comandantes,
mas sim toda a tropa. Todos que fazem todos os praças, todos oficiais
do 5º Batalhão têm demonstrado um grande serviço, ali no município
de Barra do Corda, tem trabalhado bastante nesses últimos dias. Eu
tenho acompanhado pelas redes sociais, tenho acompanhado os elogios
da sociedade. E aqui eu queria parabenizar todos que compõem o 5º
BPM, da Polícia Militar de Barra do Corda.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, Questão de Ordem.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Eu gostaria de fazer um pedido aqui à Mesa que decretasse
aqui Um Minuto de Silêncio, em razão da morte, como já subiu à
tribuna o Deputado César Pires, a respeito do ex-Reitor da UEMA,
Professor Joaquim Serra dos Santos, até pela importância que ele teve
na construção de todo esse processo educacional do estado, eu gostaria
que a Assembleia neste momento fizesse esta homenagem a ele de um
Minuto de Silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que fiquemos em posição de respeito para fazer um
Minuto de Silêncio.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Deputado Othelino Neto, cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E razão pela qual, depois de alguns dias, eu retorno à tribuna para fazer
algumas breves considerações sobre este tema tão importante para o
Brasil, para o mundo, e para o Maranhão. É de conhecimento de todos
que eu tive a grata experiência de ser Secretário de Meio Ambiente no
Estado do Maranhão, nos governos Zé Reinaldo e do saudoso Jackson
Lago. Onde tive uma boa experiência de poder dar uma contribuição
para a gestão ambiental no estado do Maranhão. Experiência essa que
marcou muito a minha vida no sentido de ter conseguido deixar algumas
marcas importantes. Mas não venho à tribuna, hoje, falar do que fiz
como Secretário de Meio Ambiente, mas falar mais de preocupações
com relação ao futuro. Infelizmente, nós percebemos, do início do ano
para cá, diversas decisões, diversos atos administrativos do Governo
federal que muito preocupam e impõem retrocesso à gestão ambiental
e à conservação dos recursos naturais. É triste ver o Presidente da
República promover retrocessos tão grandes em tão pouco tempo.
Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o
desmatamento na Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto,
senhores deputados, senhoras deputadas, não é uma questão de um
governo de esquerda, de um governo de centro, ou de um governo mais
conservador. Do Presidente Fernando Henrique para cá, cujo ministro,
em parte do Governo, foi o ex-deputado Sarney Filho, que milita em
campo oposto ao nosso, mas que reconheço que teve avanços na gestão
ambiental naquela época, passando pelo Governo do Presidente Lula e
da Presidente Dilma, e até mesmo do Presidente Michel Temer, ninguém
ousou promover tantos retrocessos como agora estão acontecendo. E
me refiro às mais diversas formas. Por exemplo, a medida provisória
que foi editada no começo do governo Bolsonaro e que perdeu a validade
agora, porque o Congresso Nacional, muito sabiamente, não apreciou
e não converteu aquela medida provisória em lei, porque ela premia
aqueles que infringiram a legislação ambiental, aqueles que cometeram
crime ambiental. Me refiro a decretos do Presidente da República que
retira a participação popular do Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Vitória essa obtida após a Constituição de 88 e que foi ampliada nos
governos que sucederam desde a volta do regime democrático. E agora
vejo diversas investidas do Governo federal contra o meio ambiente. E
pior: os argumentos são os mais frágeis. Dizer que a questão da defesa
dos recursos naturais é coisa de político de esquerda. A questão
ambiental não tem partido, não tem lado; é de todos nós. Sejamos de
esquerda, de direita, de centro, é algo que nós precisamos ter o cuidado
para que não comprometamos as futuras gerações. Então, infelizmente,
neste dia 5 de junho de 2019, não é possível comemorar avanços na
gestão ambiental. É preciso ratificar a preocupação e é preciso que nos
organizemos, desde nós detentores de mandato popular às organizações
não governamentais, ao Ministério Público, que, inclusive, já questionou

em alguns casos algumas decisões do Governo federal, para que nós
não deixemos que, inclusive de forma inconstitucional, o Governo
federal revogue unidades de conservação por decreto. Unidade de
conservação que foram instituídas por lei só podem deixar de existir,
só podem ser revogadas por outra lei, não por decreto, como tem
tentado fazer o Presidente da República. Enfim finalizo minhas palavras
deixando essa preocupação que deve ser de todos nós para que, num
futuro próximo, nós não tenhamos muitos problemas em razão desses
retrocessos. Lembrando que, para corrigir retrocessos na gestão
ambiental, serão necessárias décadas e décadas. Então, por isso
precisamos conter mais esse impulso arrogante do Governo federal
que tenta retroceder em algo tão caro e sagrado como é a defesa do meio
ambiente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Registro a presença da ex-prefeita de Balsas,
Dr.ª Lilizinha, por solicitação da Deputada Andreia Rezende. Seja
muito bem-vinda. Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Senhor
Presidente, antes do pronunciamento do Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Só para
corroborar, Presidente, com o pronunciamento anterior aqui do
Presidente Othelino acerca da preocupação com a nossa Amazônia e
Pré-Amazônia, que é uma das metas inclusive do Parlamento
Amazônico, isto é, a sustentabilidade, a fiscalização, o zoneamento de
toda essa área nossa aqui da Pré-Amazônia, inclusive da região do Alto
Turi onde se desencadeou novamente o desmatamento, a extração de
madeira, a caça em geral. A destruição é galopante e o ICMBio, que é o
órgão, o instituto responsável pela fiscalização, parece-me que ficou
um pouco sem estímulo agora com essa nova metodologia do governo.
Eu acho que ainda não se aglutinaram com relação à fiscalização, porque
isso é uma política pública, a preservação da Amazônia é uma política
pública, mas parece que está tudo a Deus dará. O desmatamento
aumentou assustadoramente, Deputado Rildo também é da Região
Tocantina, e ali é outra região que envolve a Pré-Amazônia, a região de
Açailândia ali, aquela região toda. Então, nos preocupa bastante esse
desmatamento desenfreado. A fiscalização sumiu e nós temos que
realmente ficar atentos ao ecossistema e à preservação das nossas
riquezas naturais, que é a nossa Pré-Amazônia. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. Quero cumprimentar a galeria na pessoa
do meu amigo James, lá do povoado Bananal, município de Governador
Edison Lobão, o Daniel também, do mesmo local, soldado D. Silva.
Cumprimentar os Deputados na pessoa aqui do Presidente Othelino.
Todo mundo estava com saudade, Othelino. Senhor Presidente, ainda
no ano de 2017, como vereador de Imperatriz e Presidente da Comissão
de Saúde, Deputado Felipe, fiz várias solicitações para que o
Hemocentro do Maranhão começasse a cadastrar, Deputado Edivaldo,
os doadores de medula óssea do estado. O Cadastro de Medula Óssea
tem que ser voluntario na hora da doação de sangue. No estado de
Tocantins, a cidade de Augustinópolis, com apenas 18 mil habitantes,
população menor do que a maioria dos bairros de Imperatriz, já faz o
cadastro de medula óssea porque é muito simples. Domingo, assistindo
ao Fantástico, apareceu a história da pequena Júlia que, na época,
tinha dois, três anos, Deputado Yglésio, que tem representado muito
bem a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e a pequena Júlia
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fazia um apelo para a cidade dela, a cidade de Tatuí, para que fizessem
o cadastro para ver se ela conseguia receber a doação de medula óssea.
O REDOME fez uma campanha na regional. Existem dois tipos de
doação: aparentada e a não aparentada. E quando é aparentada a chance
é muito maior de conseguir a medula óssea. E a pequena Júlia, na época
mais de 1.600 pessoas na cidade ficaram na fila para poder doar. E
nenhum dos doadores eram compatíveis com ela 100%, mas desses
1.600 teve uma única pessoa, em São Paulo, que já recebeu medula
óssea e a pessoa está curada. A Júlia recebeu do pai dela e a
compatibilidade 50%, mas já está bem melhor. E, no Maranhão, hoje,
Deputado Arnaldo, são 188 pessoas esperando a doação de medula
óssea. E cidades como Imperatriz, cidade como Caxias, Pedreiras,
Pinheiro, Codó tem doação e não faz o cadastro. E o cadastro, Deputado
Ariston, é muito simples, é simplesmente a pessoa consentir e a doação
é menos de 20ml de sangue para que faça esse cadastro. E o Maranhão
desperdiça um produto caríssimo e raríssimo como o sangue. E eu
venho pedir para a Comissão de Saúde, para que traga o pessoal do
HEMOCENTRO para fazer esse cadastro. Nós precisamos dar um
retorno para sociedade, a coleta já é feita, na Europa em torno de 5% a
7% da população é doadora de sangue. No Brasil é menos de 1,5%. E
esse 1,5%, o Maranhão não está fazendo o básico, o dever de casa. E
precisamos, se todos os doadores apenas com um simples ato de
assinar um documento dizendo: eu quero ser doador, e o sangue fica
disponível para que se faça no REDOME esse cadastro. E caso algum
lugar do Brasil, que, no Brasil, são menos de 1000 pessoa precisando
dessa medula óssea, se esse pessoal for 100% compatível chama a
pessoa para fazer os demais testes e a pessoa ainda tem que depois
dizer que quer ser doador de medula óssea. E eu queria pedir para que
o Deputado Yglésio, faça o mais breve possível, inclusive ele já me
alertou que amanhã a direção do Hemocentro vai estar aqui que os nós,
Deputados, façamos juntos essa requisição, porque desperdiçar um
produto raro que não pode ser comercializado, e caro como é o sangue,
não é normal. Eu queria pedir este esforço, me solidarizar com os 188
maranhenses que neste momento estão na fila de espera e que esta
Casa dê o retorno, de imediato, à sociedade maranhense. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa, por 5 minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Senhor Presidente, venho à tribuna também para falar
sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Fiquei atento ao seu
pronunciamento. E, de fato, hoje, nós temos muitos pontos,
principalmente aqueles que militam na área do meio ambiente, a ficarem
preocupados. Infelizmente, o retrocesso que está acontecendo no País
com as causas ambientais, elas são desproporcionais, de todos os
governos. E aqui não se trata de questão ideológica, até porque V.Ex.ª
bem falou e quero aqui colocar a frase que ontem o jornalista André
Trigueiro publicou nas suas mídias sociais. “A proteção ambiental,
não pertence a nenhuma corrente política ou ideológica.
Sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. Quem ideologiza o debate
ambiental age por ignorância ou má fé”. E aqui também do mesmo
jornalista, eu gostaria de fazer rapidamente os comentários, porque
quero entrar em outro assunto ainda na pauta do meio ambiente. São
15 pontos para entender exatamente o que V. Exa. falou, dos rumos da
desastrosa política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Primeiro: o
enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente. Infelizmente, todo
dia, acontece o enfraquecimento do Ministério, a revisão de todas as
334 unidades de conservação, o fim das reservas legais, o freio nas
fiscalizações. Inclusive o Presidente é acusado de ter sido multado
pelo IBAMA por pesca ilegal. E, infelizmente, pode até não ser, mas
fica evidente essa ação com relação ao freio na fiscalização. O IBAMA
anuncia onde os fiscais vão reprimir os crimes ambientais. Veja só,

Presidente: o IBAMA vai dizer onde vai fiscalizar os crimes ambientais.
Isso coloca em risco a vida dos agentes. Isso frustra as operações. É
coisa inimaginável. A Cancun brasileira numa estação ecológica. O
afastamento do fiscal que multou o Presidente. O Presidente do
ICMBIO que se demite depois da ameaça do Ministro. O Ministro
nomeia policiais de São Paulo em lugar de especialistas em
biodiversidade. Nada contra, obviamente, os oficiais, mas área técnica
exige conhecimento técnico. E aí você não pode simplesmente colocar
pessoas que não têm o conhecimento específico da área. O desmantelo
da política climática. E isso aqui, inclusive, causou o embaraço
internacional quando o Ministro quis proibir a Conferência do Clima
em Salvador, colocando a frase que as pessoas iriam para lá fazer
turismo e comer acarajé. Inclusive sofreu uma repressão forte do Prefeito
ACM Neto e conseguiram manter o evento. O Fundo da Amazônia
que pode desaparecer. Esse fundo, principalmente os doadores são
Noruega e Alemanha, são projetos fiscalizados por esses países. E o
Governo federal quer tomar para si a gestão do fundo, alegando que
não tem o controle da gerência do fundo. O sinal verde para exploração
do petróleo em Abrolhos. Menos verde com o novo Código Florestal.
A indignação de oito ex-ministros do Meio Ambiente, que fizeram uma
carta, ministro da Dilma, ministro do Fernando Henrique, ministro do
Temer, ministro do Lula, contra as políticas ambientais do nosso país.
Décimo quinto: o Tribunal de Contas da União também já enquadrou
o Ministro Ricardo Sales. Esses são os quinze pontos que fazem de
fato nos preocupar com relação à política ambiental do Governo Federal.
Para o nosso Estado, eu como Vice-presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, tendo sido Presidente, no ano passado, na
legislatura passada, nós fizemos alguns avanços, principalmente na
política dos recursos hídricos. Conseguimos instituir o Comitê Federal
da Bacia do Rio Parnaíba que hoje tem o seu comitê instituído e, na
semana passada, teve uma reunião da direção provisória para iniciar o
processo de mobilização da instituição do comitê. Recentemente
também, instituímos o Pré-comitê, na cidade de Caxias, do Rio
Itapecuru, além de outras pautas relacionadas aos recursos hídricos.
Agora estamos instalando, com a participação de todos os colegas,
Deputado Adriano, Deputado Marco Aurélio, Deputado Vinicius, a
comissão especial para que a gente possa apresentar ao Governo do
Estado um novo modelo de governança hídrica no estado do Maranhão.
Estamos trabalhando nessa vertente. Também chegou ao nosso
conhecimento, e aí um alerta também aos Senhores com relação ao
projeto de lei do Senador Roberto Rocha que reduz a área do Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. Não sei se é conhecimento de
Vossas Excelências, mas existe, no Senado, um projeto de lei que inclui
a retirada do interior da unidade de conservação dos territórios habitados
pelas comunidades tradicionais e amplia em outras direções, como
uma espécie de compensação pelas terras excluídas a áreas protegidas.
E nos chama atenção que tanto o ICMBio como a Ufma já criticaram
esse projeto. A Senadora Eliziane Gama inclusive fez uma audiência
pública, na cidade de Barreirinhas ou Santo Amaro, se não falha a
memória agora, e conversou com as comunidades que estão estarrecidas
e assustadas com esse projeto de lei, que mais parece com outra coisa
do que desenvolvimento de turismo, mas parece atender a outros
interesses do que ao desenvolvimento próprio do turismo. A Comissão
de Meio Ambiente desta Casa também vai acompanhar esse processo,
porque nós não podemos deixar que o parque tenha a sua área reduzida.
A gente ainda não sabe se é benefício para o meio ambiente, porque a
proposta é retirar as comunidades, já tem a redução do parque e a
ampliação da área para o mar. Tem uma série de detalhes que precisamos
discutir e entender melhor esse projeto do Senador que, olhando
superficialmente, mais parece outra coisa do que desenvolvimento do
turismo no Maranhão. Para finalizar, Senhor Presidente, gostaria de
colocar aqui que nós estivemos, por meio do requerimento da ação do
Deputado Dr. Yglésio, uma reunião para tratarmos também da
privatização do Parque dos Lençóis. O ICMBio já tem um projeto
pronto para fazer a concessão daquele parque e, pasmem, o valor da
concessão em investimentos é de sete milhões de reais e outorga a
quem conseguir a concessão do parque o pagamento ao Governo de
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cinco milhões em 20 anos, em 20 anos. Ou seja, ao primeiro momento
são valores que não contentam, porque inclusive as pessoas que ali
trabalham com relação ao turismo precisam ser ouvidas, ser discutido.
O Conselho da Unidade de Conservação também precisa e para a gente
ter um norte mais adequado, mas me preocupa, de fato, Presidente, no
Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, nós não temos muitos avanços,
principalmente pelo principal órgão gestor da política, que é o
Ministério do Meio Ambiente, porque é, em outras palavras, de forma
bem simples, um desmantelo da Política do Meio Ambiente. Fico
muito agradecido pelo espaço e aqui termino o meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, meu
Governador Deputado Othelino Neto, demais pares e aproveito para
cumprimentar os demais pares, o meu amigo Deputado Edivaldo
Holanda, galeria, imprensa, internautas que nos acompanham por meio
da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Ora, aquele que é
poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis
com alegria perante a sua glória, há um único Deus sábio, Salvador
nosso. Seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o
sempre, amém. Judas, Capítulo 1, Versículo 24 e 25. Senhor Presidente,
meu Governador Othelino Neto, quão bom foi o Estado do Maranhão
ser governado pelo Presidente Othelino, por dois dias. Porque o
Maranhão está submetido a incoerência do Governador comunista, e
eu vou tratar hoje das várias incoerências do Governador comunista
Flávio Dino, totalmente diferente do nosso Presidente, que também é
do PCdoB, mas que não comete essas incoerências. O Governador
Flávio Dino é tão incoerente, mais tão incoerente, que, a qualquer
momento, pode surgir uma nova incoerência. Vou tratar da última, que
é com relação à greve dos servidores do Detran. O Governador Flávio
Dino, que ele incentiva, que ele apoia manifestações contra o Governo
Federal e rechaça todo e qualquer tipo de manifestação contra o seu
governo, mesmo que de forma legítima, mesmo reivindicando direitos,
melhorias, como é o caso dos funcionários do Detran. Ah! Mas,
Deputado Wellington o Governo do Estado entrou com uma ação para
que a greve seja decretada ilegal, ok, ainda vai ser julgado o mérito, mas
ele prejudica os servidores, cobrando, inclusive, para que seja multado
em 10 mil reais diários. Isso é um absurdo, Senhoras e Senhores. O
mesmo governador que incentiva a manifestação, o mesmo governador
que apoia manifestação contra o Governo federal abomina, prejudica,
persegue todo aquele que vai fazer todo e qualquer tipo de manifestação,
principalmente em defesa de melhorias da categoria. Hoje,
temporariamente, o movimento grevista suspendeu as atividades.
Suspenderam a greve. As Ciretrans ainda continuam, a Ciretran em
Imperatriz, em Codó. As Ciretrans continuam no movimento grevista,
mas os servidores em São Luís, no Detran, na sede com medo de
perseguição, como medo de represália, com medo de perder o emprego,
com medo de se prejudicarem. O governo comunista amedronta,
aterroriza os servidores do Estado do Maranhão. Era a nossa defesa:
os servidores públicos do Maranhão, em particular do Detran, que
está no movimento grevista e das Ciretrans, que continuam com o
movimento grevista. E estamos entrando com a campanha, a partir de
hoje, para que o Governador Flávio Dino possa fazer a reposição
salarial dos servidores públicos do Estado do Maranhão, há cinco anos
sem reajustes. Estamos lutando, fazendo indicação, lutando para que o
Governador Flávio Dino possa fazer reposição salarial e os reajustes
dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Esse é o governo da
incoerência, é o governo que diz que vai ajudar o Governo federal a
construir creches. E por que não ajudou o Prefeito Edivaldo Holanda a
construir as 20 creches que prometeu? É o governo que não olha para
as rodovias estaduais porque ele anda de helicóptero. Ele não conhece
a dor e o sofrimento dos maranhenses, porque ele não anda pelas
rodovias estaduais. Ele anda de helicóptero. Ele não está preocupado
com a segurança dos maranhenses, porque tem mais de 20 seguranças.

É o governo da incoerência. É o governo que prejudica os mais pobres,
aumentando os impostos, como já fez três vezes. É o governo que tira
dos pobres para dar aos mais ricos. É o governo da incoerência. E é por
isso que, hoje, estamos defendendo os servidores públicos do Estado
do Maranhão. Os servidores públicos do Detran, os servidores públicos
da educação, da saúde, da segurança. A nossa defesa incondicional a
todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Acordai-vos
todos vós. Acordai-vos, funcionários públicos do Estados do
Maranhão. Chegou o momento de reivindicar os nossos direitos e
principalmente a reposição inflacionária nos últimos cinco anos, que
não foi concedida até agora pelo Governador Flávio Dino. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, informo que os
itens, nós vamos apreciar alguns vetos agora. Informo que os itens 8 e
14 foram retirados, a pedido do autor, da Ordem do Dia para serem
votados separadamente em sessão posterior. Os itens 2, 12 e 22 serão
votados destacadamente de voto individual. O item 2 é o veto total ao
Projeto de Lei nº 296, enviado pela Mensagem 002, de autoria do
Deputado César Pires. O item 12 é o veto total ao projeto de lei do
Deputado Wellington do Curso. E o item 22 é o veto ao Projeto de Lei
n.º 165, de autoria do Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
pela Ordem. Só para saber da Mesa se foi enviado o Diário, que eu não
estou localizando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como, Deputado Rafael?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O Diário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Foi enviado. Solicito que reenvie imediatamente para o
WhatsApp, do Deputado Rafael. Está no grupo dos Deputados,
Deputado Rafael? Está sendo enviado agora já para o seu WhatsApp,
além de estar disponível, no nosso aplicativo da Assembleia. Senhores
Deputados, vamos votar em bloco, com exceção desses que já anunciei.
Vamos votar os vetos dos itens 1 ao 22 com exceção desses que já
elenquei. Registro a presença do Vereador Osmar Filho, Presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Seja muito bem-vindo, Vereador Osmar.
Senhores Deputados, os itens 1 ao 22 em votação, peço que liberem o
painel, a votação será nominal, o Deputado e a Deputada terão que
registrar a presença novamente e manifestar o seu voto. Senhores
Deputados, só para novamente informar a forma de votação: votando
NÃO, mantém o veto governamental; votando SIM, derruba o veto.
NÃO mantém o veto e SIM rejeita o veto. Entendido por todos?
Deputado Rafael, V.Ex.ª gostaria de orientar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela
manutenção do veto, nós ficaremos sentados. Desculpa, Bráulio, a
votação é nominal, registramos as nossas presenças e votando NÃO
pela manutenção do Veto. Só para orientar todos os colegas e chamar a
atenção que como não há nenhuma divergência entre esses Vetos, que
a gente registre novamente as nossas presenças votando NÃO pela
manutenção do Veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Rafael, Líder do Governo, orienta voto NÃO.
Deputado César, vamos só concluir esta votação e aí lhe concedo a
Questão de Ordem, concedo à V.Exa. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, está em votação, o Líder do Governo orientou voto NÃO.
Peço que os Deputados e Deputadas votem aí, de acordo com as
suas... confirma a presença e vota. Votação encerrada. Vetos mantidos.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2019 19
Item 2. Veto total ao projeto de Lei enviado por meio da Mensagem n.º
002, de autoria do Deputado César Pires (lê) Este projeto foi vetado.
Veto total. E está inscrito para discutir o Deputado César Pires, por 10
minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, eu me
refiro ao PL n.º 296/17 que nós apresentamos a esta Casa, a quem eu
devo a gentileza de reconhecerem tanto a CCJ, quanto esse Plenário
que votou por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade das empresas que utilizam ou prestam o serviço de
entrega de motocicletas, motonetas, ciclomotores, fornecer os
equipamentos de segurança exigidos para o uso deste transporte e dá
outras providências. Estou esperando terminar a festa para que eu
possa me pronunciar. Presidente, Deputado Roberto Costa, Deputado
Prof. Marco Aurélio, esse projeto é simples. Ele apenas obriga as
empresas de entrega de alimentos, que crescem cada dia aqui no
Maranhão, de fornecerem às pessoas que têm a moto fretada, alugada
ou trabalhem como funcionário receber os materiais exigidos por lei
para o transporte desses alimentos. E por que fiz isso? Por questões
simples. A Deputada Helena deve ser testemunha aqui de que grande
parte dos hospitais e, sobretudo as UTIs, vivem abarrotadas de
questões ortopédicas, promovidas por desastre de motos dentro das
vias públicas. Grande parte das pessoas que trafegam nas vias públicas
como pilotos de moto, não detém os aparelhos necessários exigidos
por lei. É comum se vê o capacete e nada mais, porque dá mais
visibilidade, mas não tem as botas, não tem os protetores de tornozelo
e nem de joelho. O que mais acontece com isso é que são levados
normalmente aos hospitais, abarrotando as UTIs, pois demoram muito
e o custo operacional disso é altíssimo. A ocupação fica grande também
e muitas pessoas com outras enfermidades não têm permitido o acesso
por conta, segundo os dados estatísticos patrocinados inclusive nas
reuniões que faço, que acompanho, por ser Presidente da Comissão do
Trânsito, criada por esta Casa, sempre colocam como indicadores que
os acidentes de motos são maiores até do que os acidentes de carros e
que os danos são causados em grande escala por não ter protetores.
Vem o Governo aqui e veta o meu projeto! Onde é que está o pecado?
Eu pedi que seja cumprida uma lei federal que já exige isso. Por que,
nas vias federais, exigem-se as botas das pessoas que andam de moto,
os protetores de joelhos, de cotovelos, e aqui, dentro do Maranhão,
dentro de São Luís, é permitido? Para depois se queixar com dados
estatísticos de que os hospitais vivem abarrotados de questões
ortopédicas produzidas por esse tipo de acidente. É comum vocês
observarem por aí o delivery passando na sua frente, cortando seu
carro, às vezes até levando retrovisores, e você observa que estão sem
uma proteção. A única empresa que eu vejo aqui com isso é a Cemar.
Nenhuma outra empresa detém esse tipo de material dentro das pessoas
que utilizam o transporte de moto. E o Governo veta, mas vai vetar o
que essa Casa aprovou. E essa Casa agora vai dizer “não” ao que outro
dia disse “sim”. O que mudou de critério em relação a isso? Qual foi a
legislação que foi agregada? Qual foi a permissividade que foi dada
para que agora a gente possa rever os nossos pensamentos, rever os
nossos conteúdos que nos levaram a isso? Nenhum. Nenhuma lei nova
foi criada; pelo contrário, foi cada vez mais consubstanciada as que já
estão aí. Foi cada vez mais materializada, dado o eco nos meios de
comunicação. Mas a Casa vai rever as suas posições, sem que - olhem
bem - tenha mudado nenhum tipo de legislação. O que moveu essa
Casa a tomar a atitude da CCJ não encontrar nenhum vício. Não
encontrou inconstitucionalidade. Não encontrou nada na questão da
juridicidade. E agora é recomendado pelo Governo para poder votar
contra um projeto de lei que não cobra nada do Governo, apenas a
segurança do cidadão. Só isso e mais nada. O que custa você contratar
um moto taxista ou motociclista, como eles querem que seja chamado,
e diga para ele: Você só vai para a minha empresa se você tiver esses
materiais aqui: uma tornozeleira barata, uma joelheira, uma bota
adequada e o capacete? Só isso que eu pedi. Nada mais eu estou pedindo
do que isso, para a segurança da própria pessoa que vai trafegar em via

pública. Se eu tivesse pedido exame de sanidade mental, aí poderia
dizer que você podia estar consorciado com o médicos, com psicólogo,
psiquiatra. Nada disso, quem quer que seu filho ande na rua sem que
exista essa situação de proteção? Por que as vias federais cobram as
estaduais e municipais não cobram? Por que isso? E depois se lamentam
nas ambulâncias da vida trazendo do interior para cá ou levando para
os Socorrões da vida, abarrotando os corredores. Às vezes, pessoas
com câncer ou com outro tipo de enfermidade não têm acesso à UTI e
ficam no corredor porque está abarrotado de pessoas com o tornozelo
quebrado. Senhores, a legislação permite, não sei se haverá introspecção
na consciência de cada um de V.Ex.ªs, não sei, mas a sorte está lançada
mais uma vez. Eu peço só que, de agora por diante, quando essa lei for
trabalhada aqui nesta Casa, a gente possa dizer assim: na cidade de São
Luís, só trafegam motociclistas que estiverem habilitado na CNH e
também habilitado nas suas vestes, nas suas proteções. Apontem um
pecado de eu pedir isso para V.Ex.ªs, me apontem o que tinha na
legislação passada que tem agora e que faça demover essa ideia. Que
alguém se levante e venha à tribuna depois e diga: não, foi uma decisão
do STF, foi uma decisão do STJ, foi uma decisão do Tribunal de
Justiça que mudou esse entendimento. Não mudou nada! Foi aprovada
na CCJ por unanimidade, nesta Casa, por unanimidade. E aí pelo
Governo, que entende mais do que todo mundo, simplesmente porque
o projeto é meu. Isso aqui é que arrefece os ânimos daqui de dentro.
Quando eu vejo muitas pessoas agora, abarrotando aqui de projetos de
lei, assim como eu, estarão decepcionadas nesta Casa, porque não
darão continuidade aos seus sentimentos. E aí ficam aqui votando ao
bel prazer porque foram desestimulados pelo próprio governo a
proceder o avanço e cumprir o seu mister de legislador. Não consigo
conceber.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado César Pires, depois Deputado Wellington do Curso, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – V.Exa., já está
inscrito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Obrigado, Deputado César Pires. Primeiro, eu quero
parabenizá-lo por 2 motivos. Parabenizo, inicialmente, pela
sensibilidade de trazer este Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. E parabenizo, pela segunda vez, por tentar
sensibilizar, conscientizar os demais pares pela importância do projeto.
E aí vejamos, a tramitação desse projeto, desde a sua apresentação,
desde a sua autoria, até este momento que o Senhor suplica pela
consciência e pela sensibilidade dos Deputados. Um projeto que foi
apresentado, que foi votado na CCJ, foi aprovado por unanimidade,
veio para o Plenário desta Casa, aprovado por unanimidade e vai para
o todo rei, todo poderoso Flávio Dino, e quando chegar, porque
Deputado César Pires, Deputado Wellington do Curso, porque é
oposição. eles vetam o projeto. Aí volta para cá e a CCJ agora tem
outro entendimento e acata o veto. Então, esse inconformismo que nós
trazemos na nossa alma, no nosso dia a dia, nas nossas ações, é o que
nós precisamos repassar para os demais pares que todos nós somos
sujeitos a isso. E o Governador que abominava as medidas provisórias
e hoje tem uma grande quantidade de medidas provisórias, trazendo
para si as atribuições parlamentares. E hoje, como V.Exa. muito bem já
relatou nesta Casa, estamos submetidos simplesmente a dar título de
cidadão, a fazer solenidades, e as nossas atribuições parlamentares,
defender a população do nosso estado, apresentar projeto de lei que
vai ao encontro do anseio, da necessidade do povo do nosso Estado.
Infelizmente, é essa a realidade, conte com meu voto. E eu acredito que
vamos conseguir sensibilizar os demais pares.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A lei que o
Governador sancionou, Deputado Edivaldo Holanda, a do canudo, ele
tirou a punição e ficou só a lei no artigo 1: “Não é permitido o canudo
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de plástico”. Mas se alguém tiver canudo de plástico, qual é a punição?
Aí ele percebeu o devaneio, orienta por decreto. Gente, me diga onde
está o pecado de eu pedir a proteção para as pessoas que trafegam com
moto? Onde é que está o erro jurídico disso aqui? Que a liderança, que
a base do Governo venha aqui, alguém diga isso que está sendo ruim,
que não tem amparo legal. Só quero isso. Aí eu me conformo. Por que
pedem que bote agora placa de outra cor. Sabe por quê? Para poder
ganhar dinheiro do povo. Aí é uma revolução. Mudar o número da
placa para um sujeito que nunca vai a Cartagena, mas imagina que ele
pode ir a Cartagena. Tem que mudar para dizer que foi no MERCOSUL,
a placa. Benza Deus! Vetaram o meu projeto sem substância legal,
porque é Deputado de Oposição. Nós somos tão pouquinho, mas que
algum jurista, algum advogado desta Casa diga aqui onde foi que eu
pequei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Pedir que libere o painel novamente e os Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas votem o veto referente ao Projeto
do Deputado César. Esclareço que o voto “sim” rejeita o veto e o voto
“não” mantém o veto. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu só gostaria
de orientar a nossa bancada para que registrasse a presença e votando
“não”, pela manutenção do veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Enquanto os Deputados registram as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
Questão de Ordem, enquanto tenho voz, se Vossa Excelência permitir.
Eu queria que Vossa Excelência, eu pondero isso, retirasse o veto em
relação ao corte de energia da Cemar e colocasse em momento oportuno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, Vossa Excelência tem alguma razão de ordem,
alguma razão ou algum fato novo que justifique a retirada do veto da
Ordem do Dia?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Tem, Senhor
Presidente, tem uma decisão do STF que eu queria estudar melhor. Eu
não tenho condições técnicas ainda de debater e me aprofundar nisso.
E eu tenho certeza que isso enriqueceria o debate de forma mais técnica.
Eu daria mais tecnicidade em meus argumentos, se Vossa Excelência
permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Yglésio, Vossa Excelência ligou o microfone?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Só corroborando
com essa retirado da análise do veto, hoje, Presidente, por conta da
publicação no dia 11 de fevereiro do acordão do Supremo Tribunal
Federal, que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade
do Estado do Paraná, que justamente fazia uma lei semelhante a essa
que o Deputado César Pires propôs. Então eles fizeram um julgamento
por unanimidade, consideraram constitucional a lei, por tratar-se de
direito do consumidor. E a referida decisão tem repercussão geral,
portanto é importante que a gente possa fazer uma discussão mais
ampliada nesta Casa, para que possa, provavelmente, derrubar esse
veto em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Essa decisão, Deputados César e Yglésio, ela foi no final do
ano passado. O fato novo é que ela foi publicada agora, é isso?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – 11 de fevereiro
de 2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom, eu vou retirar, então, a pedido do Deputado César e
também do Deputado Yglésio, para que nós possamos ter a
oportunidade de apreciar diante desse novo fato, e aí nós marcaremos
novamente o momento de incluir este veto na Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu queria justificar o meu voto junto ao
Governo, em relação a esse projeto que vai ser votado agora do veto,
por existir legislação já regulamentando o uso de equipamentos de EPI,
inclusive de motoqueiros. Já tem uma lei de 2009, a Lei n° 12.009/
2009 que regulamenta tudo isso. Então, a gente estaria chovendo no
molhado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo, justificado o seu voto, mas ainda não está
constando no painel. Peço a V. EXª que registre a presença e vote, se
assim desejar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, vejo que alguns Deputados que
registraram a presença ainda não votaram. Vou encerrar a votação.
Alguém mais gostaria de votar? Deputado Adriano está votando ainda,
votou. Encerrada a votação. Peço que libere o resultado. Veto mantido
com 20 votos NÃO e 4 SIM. Comunique-se ao Senhor Governador. O
último veto constante da pauta de hoje é o veto total referente ao
Projeto 05/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. A
proposição tem parecer favorável à manutenção do veto pela CCJ.
Inscrito para discutir o Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos,
com apartes. Registro, a pedido do Deputado Neto Evangelista, a
presença do Vereador Professor Cristiano, de São José de Ribamar.
Seja bem-vindo, Vereador.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria e imprensa, caros parlamentares, caros
amigos Deputados estaduais da atual legislatura, eu quero dar o meu
testemunho do trabalho que realizo nesta Casa com muita
responsabilidade, com muito zelo. Em todos os lugares onde eu estou,
onde eu vou, onde eu faço reunião, eu deixo registrado o orgulho de ser
Deputado. Eu não tenho vergonha de ser Deputado, eu tenho orgulho
de usar o símbolo da Unale, eu tenho orgulho de ser Deputado, faço
um mandato participativo, faço um mandato popular e ouço as
demandas da sociedade. Hoje, eu estou diante dos Senhores para pedir
a sensibilidade para que V.Ex.ªs possam tocar a consciência de cada um
e que possam dar atenção, neste momento, à derrubada de um veto do
Governo do Estado, para que os Senhores possam compreender o
Projeto 051/2017, constituído com a sociedade, com a comunidade que
cria o programa de fisioterapia na rede estadual de saúde e dá outras
providências. Um projeto construído com a Promotoria do Idoso, um
projeto construído com as Casas de Abrigo dos Idosos, um projeto
construído com as Pastorais dos Idosos, com os idosos de São Luís.
Senhoras e Senhores, talvez nós não precisemos, talvez os nossos
pais, nossas mães não precisem. Talvez, quando tivermos certa idade,
não precisemos, mas 80% da população maranhense, da população
idosa, que é hipossuficiente, que é pobre, não tem acesso à saúde ou
tem a uma saúde deficitária. Esse idoso fica geralmente em casa,
prostrado num fundo de uma rede, prostrado no sofá, prostrado numa
cama ou, às vezes, sentado numa cadeira na porta de casa e esse idoso
está morrendo dentro de casa. No entanto, hoje, nós temos profissionais
que podem contribuir para a vida mais longa, que podem contribuir
com que esse idoso possa viver mais e exercícios físicos
comprovadamente diminuem o envelhecimento precoce. E com isso
também diminui o tratamento na rede de saúde. A quantidade de idosos
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que padecem na rede pública estadual e municipal. E o mais absurdo,
determinados idosos tem que judicializar, tem que entrar na Justiça.
Na semana passada, eu trouxe a situação nesta Casa de um senhor de
78 anos de idade que perambulou no corredor de hospitais em São
Luís, foi transferido para o Hospital Socorrão I, teve uma convulsão
no corredor, por volta de cinco horas da tarde, e veio a óbito. Liguei
para o Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, comuniquei o que
estava acontecendo, eu estava em trânsito num voo para Brasília,
quando, às 19h, mandam uma mensagem dizendo que o senhor veio a
óbito, mas é claro, padeceu, não pela omissão, mas pelo retardamento
no atendimento, pela quantidade de idosos que padecem nos corredores
dos hospitais. Senhoras e Senhores, agora pela manhã, eu perguntei a
idade do nosso Pastor Otoniel, que trabalha conosco, aqui na Assembleia
tem 78 anos. E eu falei para ele do projeto, um projeto construído com
as igrejas, um projeto construído com as pastorais, um projeto
construído com a Promotoria do Idoso, um projeto social, como eu já
falei, senhoras e senhores, 80% dos nossos idosos estão dentro de
casa, prostrados numa rede, prostrados numa cama, prostrados no
sofá. Esse projeto foi colhido pela sociedade. Nós ouvimos a população.
Nós temos o projeto ouvindo o Maranhão, conversando com a
comunidade. E foi por meio desse projeto, ouvindo o Maranhão,
conversando com a comunidade, que nós trouxemos para Assembleia.
E vejam um projeto construído na Comissão de Direitos Humanos, da
qual eu era presidente. Um projeto construído com a assessoria da
Assembleia. Um projeto que foi votado e aprovado na CCJ. Um projeto
que veio para Assembleia Legislativa e o Plenário votou de forma
unânime, porque todos compreenderam, em 2017, que era um projeto
bom para sociedade, um projeto em defesa dos idosos. Senhoras e
senhores, é a resposta que estamos dando para os idosos do nosso
Estado. E nós acreditávamos que o projeto, por ser bom para os idosos
do Maranhão, foi aprovado na CCJ, foi aprovado de forma unânime
por esta Casa na legislatura passada. E aí vai para sanção do Governador
e, quando chega ao Governador Flávio Dino, porque é o Deputado
Wellington, que faz oposição ao Governador Flávio Dino, porque
mostra as verdades, porque cobra de forma muito responsável. Eu não
sou leviano. Eu cobro de forma responsável. Como eu já falei, eu tenho
orgulho de ser deputado estadual. Por onde eu ando, eu respeito a
Unale, respeito a Assembleia Legislativa e valorizo todos os deputados
nesta Casa. Valorizo o meu presidente. Toda e qualquer audiência,
toda e qualquer reunião, eu não início sem falar o nome dos meus
pares, em nome dos deputados, em nome do Poder Legislativo, em
nome da Assembleia Legislativa, em nome do Presidente Othelino, em
nome de todos vocês. Senhoras e senhores, esse projeto já foi aprovado
pelos senhores. Os senhores já aprovaram esse projeto em defesa dos
idosos do nosso estado. E agora vai para o Governador do Estado. O
Governador veta por birra. O Governador vota um projeto que já foi
aprovado na CCJ, foi aprovado na Assembleia e ele veta. Veta por
birra. Veta por perseguição ao Deputado Wellington. Isso não se faz,
Governador. Governador Flávio Dino, ao vetar esse projeto, V. Ex.ª
não está prejudicando o Deputado Wellington, está prejudicando os
idosos do Maranhão. E o Deputado Wellington não vai se calar por
causa disso, por causa dessa perseguição, dessa covardia, desse ato
mesquinho. O Governador Flávio Dino só mostra a sua mesquinhez.
Um projeto votado na CCJ e aprovado de forma unânime. Um projeto
votado por todos os deputados e aprovado de forma unânime. Vai para
o Governador e ele veta por perseguição ao Deputado Wellington.
Esqueça o Deputado Wellington, me mira, mas me erre. Já e basta o
tanto que o senhor me prejudicou na Prefeitura de São Luís, na eleição
para Prefeito de São Luís, o tanto que V. Ex. me prejudicou, me
perseguiu, me atrapalhou. Governador Flávio Dino, me mire, mas me
erre. Deixe de ser mesquinho, atitude tacanha. Governador Flávio Dino,
veto total de um projeto que foi aprovado na CCJ e aprovado pelos
deputados, um projeto bom. E conversando com alguns deputados,
teve um que ainda brincou: “Deputado Wellington, utilize esse projeto
quando Vossa Excelência for prefeito de São Luís”. Pois bem, se Deus
me der oportunidade de ser candidato a prefeito de São Luís para
2020, estará em nosso plano de governo. Estarei colocando para a

apreciação da sociedade em defesa dos idosos do Maranhão. E,
Governador Flávio Dino, não é com uma medida dessa de perseguição
que Vossa Excelência vai calar o Deputado Wellington. Pelo contrário,
vai me dar muito mais força, muito mais determinação para lutar pelos
direitos dos idosos no Estado do Maranhão. Mas aos meus pares,
humildemente, que revejam as suas consciências, principalmente quem
estava na legislatura passada, que votou a favor do projeto e agora se
vê obrigado a concordar com o veto do Governador. Do meu Presidente
às Deputadas Dra. Helena, Dra. Cleide, Dra. Daniela, Dra. Detinha, as
mulheres deputadas desta Casa, a sensibilidade de V.Exas. e o olhar de
V.Exas. voltados para os idosos. E a todos os homens, aqueles que já
têm idade, não estou chamando de idosos, mas já têm idade um pouco
avançada, mas são ainda jovens idosos nesta Casa, como o Deputado
Edivaldo, que nos últimos dias eu tenho me aproximado tanto e que
nós temos conversado tanto. E o meu respeito ao Deputado Edivaldo,
porque algumas vezes faço algumas críticas à gestão municipal, algumas
vezes bem mais fervorosas, mas o meu respeito ao Deputado Edivaldo
Holanda que muitas vezes se sente indiferente diante das críticas à
gestão, como pai do Prefeito de São Luís. Eu respeito e tenho, às
vezes, tentado ser comedido e o mais técnico possível em respeito a
V.Ex.ª. Muito obrigado pelas orientações que V.Ex.ª me dá também
nesta Casa. Então, peço a todos os pares que, por gentileza, a gente
pudesse derrubar esse veto em nome da população do estado do
Maranhão, em nome dos idosos do estado do Maranhão, para que nós
possamos ter fisioterapia e possamos tirar idosos que ficam prostrados
em camas, redes, no fundo de um sofá nas suas casas, nas periferias de
São Luís. 80% dos idosos são pobres e hipossuficientes no nosso
estado, não têm acesso à saúde, não têm acesso à fisioterapia. Senhoras
e Senhores, tenhamos um olhar para o futuro. Feliz daquele que chegar
à melhor idade. Feliz daquele que não precisar da saúde do Estado e de
fisioterapia. Mas no que pudermos contribuir, vamos contribui com
nossos mandatos, com o Poder Legislativo estadual, é para isso que
estamos aqui. Então peço a sensibilidade e a consciência de cada
Deputado para que possamos derrubar o veto em defesa dos idosos no
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, vamos fazer a votação do veto. Peço
que libere o painel.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, só para encaminhar o voto NÃO à base do governo pela
manutenção do veto. Não tiro aqui o mérito do projeto do Deputado
Wellington, mas ele é um projeto que tem na sua clareza a
inconstitucionalidade. Que bom seria se nós pudéssemos criar
programas, mas isso é uma função do Poder Executivo. Início de
programas ou projetos na Constituição Federal, no seu Artigo 167,
não incluídos na Lei Orçamentária, é vedado ao Poder Legislativo. Não
tiro o mérito do programa de fato, inclusive, sugiro ao Deputado que
faça uma indicação ao Secretário de Saúde para que promova um projeto
com relação à questão do idoso, com a atenção a essa população que
merece o cuidado do setor público. Por essa razão, a gente encaminha
o voto NÃO, pela manutenção do veto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso,
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Assim com o líder do Governo fez um encaminhamento, que o Senhor
possa me conceder também o encaminhamento da votação. Se cabe
ainda ou não, daqui mesmo, por cinco minutos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Ele fez apenas a orientação da bancada, Deputado Wellington.
V.Ex.ª já fez a discussão?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Já
tinha feito a discussão por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já está bem esclarecido. Está em votação e não cabe mais
encaminhamento. Peço que os Deputados votem NÃO para manter o
veto e SIM para rejeitar o veto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Esse é o meu Governador. Muito obrigado, meu Governador. Muito
obrigado. Continua sendo o meu Governador. Não se preocupe não,
continua sendo meu Governador.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Eu pedi para
deixar consignado o meu voto no sentido de que a Comissão de Justiça
da Casa e o plenário anteriormente aprovou. É um assunto relevante
para a saúde do Estado do Maranhão, é um assunto que inclusive digo
prioritário para todo o estado, tanto para a capital como para os
municípios, que a fisioterapia, amparado já na legislação federal do
SUS e como também da própria legislação da saúde estadual. Isto é um
tema muito importante, apesar do projeto ter vício de origem. e aí eu
concordo, mas, eu vou votar SIM, de acordo com o projeto, pela
relevância do projeto, apesar do risco de origem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Refeito o registro, Deputado Arnaldo. Vou encerrar a votação.
Percebo ali no painel, Deputado Rildo, que não consta o voto de V.
Ex.ª. Votação encerrada, peço que libere o resultado? Veto mantido, 22
votos NÃO, 03 votos SIM. Comunique-se ao Senhor Governador.
Parecer 286, da CCJ, em Redação Final, ao Projeto de Lei 096/2018, de
autoria da Deputada Mical Damasceno e do Deputado Pastor
Cavalcante, que considera Patrimônio Religioso, Cultural, e Imaterial
do Estado do Maranhão, o Círculo de Oração da Assembleia de Deus
do Maranhão. Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 021,
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que obriga os estabelecimentos
comerciais situados no Estado do Maranhão a disponibilizarem para
consulta o Código de Defesa do Consumidor. Em discussão, em votação,
os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
2º turno. Projeto de Lei 040, de autoria da Deputada Detinha, que
dispõe sobre exigência de valor mínimo para pagamento do cartão de
crédito ou débito no âmbito do Estado do Maranhão. Em discussão,
em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado, vai a 2º Turno. Projeto de Lei 125, de autoria do Deputado
Wendell Lages. Deputado está ausente. Projeto de Lei 183, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a presença de
intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Libras, nas exibições de eventos
públicos e privados, culturais e sociais. Em discussão, em votação, os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto
de Lei 184, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que estabelece
obrigatoriedade e disponibilização de banheiros químicos adaptados
às pessoas que utilizem cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida
nos eventos organizados em espaços públicos no âmbito do Estado do
Maranhão. Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei 217, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, que institui o Dia Estadual do Combate à
Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses, em
discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como
estão, aprovado. Todos vão a 2º turno. Projeto de Resolução Legislativa,
035 de autoria do Deputado Duarte Júnior, concede Medalha do Mérito
Legislativo João do Vale à senhora Maria da Conceição Fortes Braga
Camargo, Concita Braga. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto de

Resolução Legislativa de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 002, de autoria
do Deputado Othelino Neto, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 033, de autoria da
Deputada Detinha, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Requerimento nº 299/2019, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 305/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, (lê). Este requerimento foi indeferido pela Mesa. O Deputado
recorreu ao Plenário. Os deputados que mantém... O Deputado
Wellington têm cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, só cinco minutos, Deputado
Vinicius Louro, se acalme. Se bem que tem saliva aqui para o dia
todinho ainda. Saliva aqui não falta. Já molhei a garganta ali. Está
tranquilo, Senhor Presidente, apresentamos o Requerimento nº 305/
2019 para que fosse encaminhado expediente ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Secretário Jefferson Portela, solicitando que
informe os motivos pelos quais os funcionários do teleatendimentos
do CIOPS estão com os salários atrasados há três meses de acordo com
os relatos dos próprios funcionários. Falamos nisso na semana passada.
Apresentamos um requerimento solicitando ao Governo do Estado
que pudesse explicar os motivos pelos quais os salários dos servidores
estão atrasados. E preste bem atenção, senhoras e senhores, talvez
alguns não tenham atentados para o termo, para o nome, e falando isso
de 100 pessoas, 90% talvez não saibam fazer o link do tema, do termo
à função. É o teleatendimento 190, por exemplo, aqueles que estão
trabalhando lá de forma velada no teleatendimento 190, que é um
serviço de suma importância para a Secretaria de Segurança Pública,
para a Polícia Militar e a para a Polícia Civil, estão desmotivados,
estão passando dificuldades, estão passando necessidades, estão com
seus salários atrasados há três meses sem nenhuma justificativa. Aí
fizeram várias denúncias, várias publicações, várias postagens: “mas,
Deputado, tem um grave problema também, nós temos medo de
retaliação, medo de perseguição, porque estamos com os salários
atrasados há três meses”. É um serviço de suma importância o Disk
190, ou seja, você vai ligar agora para o 190 e quem vai atender está
trabalhando desmotivado, está trabalhando com dificuldades até para
se locomover, até para sair de casa e ir trabalhar. Essa dificuldade é que
nós trouxemos para a tribuna da Assembleia, solicitando ao Governo
do Estado esclarecimentos sobre por que o salário do teleatendimento
do 190 do CIOPS está atrasado? Esse nosso questionamento é
pertinente, mas ontem a Mesa indeferiu. Solicitamos ao Plenário para
que pudéssemos esclarecer por que o salário do teleatendimento do
190 está atrasado há três meses. O Governo não tem dinheiro? O
Governo tem dinheiro, mas, Senhoras e Senhores, eu vou explicar o
que está acontecendo. É o governo do calote, é o governo que não paga
as emendas parlamentares dos Deputados. O mesmo Governo que não
paga o teleatendimento do 190 do CIOPS é o mesmo governo que dá
calote nas emendas parlamentares dos Deputados. É esse o governo
que está com três meses de salário atrasado do ProJovem. É esse
mesmo governo que quer demitir 1.200 vigilantes das escolas públicas
estaduais no estado do Maranhão. É esse o governo do calote. Senhoras
e Senhores, o mesmo calote que ele dá no CIOPS, o mesmo calote que
ele dá no teleatendimento do 190, o mesmo que fica negando o
pagamento das emendas parlamentares dos Deputados. Só lembrando
que essas emendas parlamentares não são do Deputado, mas são para
o Deputado desenvolver ações nas cidades do Maranhão com as
prefeituras e Câmaras Municipais, desenvolver políticas públicas. O
Governador Flávio Dino fica humilhando e prejudicando os Deputados
ao não pagar as emendas parlamentares. É por isso que precisamos
votar não só as emendas impositivas, mas também o orçamento
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impositivo. Para o momento, Senhor Presidente, estamos solicitando
informações sobre os motivos pelos quais o Governador Flávio Dino
está há três meses sem pagar o teleatendimento do 190, do CIOPS. E
no tempo era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação, a decisão da Mesa, os Deputados que mantêm a
decisão da Mesa permaneçam como estão. Decisão mantida.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
só para registrar, Senhor Presidente, o meu voto a favor do
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro o voto do Deputado Adriano, a favor do recurso.
Requerimento nº 306, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que, após ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene, no dia
21 de agosto, já solicitado pelo o autor, esta Sessão será no dia 23, é
isso?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – É, Senhor Presidente,
eu até conversei com V.Exa., essa data pode ser alterada variando dentro
da semana. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 307, de autoria
do Deputado Yglésio, solicitando que, depois de ouvida a Mesa, sejam
justificadas suas faltas nas Sessões Plenárias realizadas no dia 29 e 30
de maio, do corrente ano, em razão de atividades em Curitiba,
representando este Poder. Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
Deferido. Requerimento 308, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando que, depois de ouvida a Mesa, seja consignado nos Anais
da Casa a Mensagem de Pesar aos familiares de Kálida Trabulsi Lisboa,
pelo falecimento ocorrido no dia 03 de junho em, Santiago, do Chile.
Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido. Requerimento
309/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando que,
depois de ouvida a Mesa, seja consignado nos Anais da Casa, a
Mensagem de Pesar aos familiares de Isadora Pereira Bringel, pelo o
seu falecimento ocorrido no dia 03 de junho, em Santiago, do Chile.
Como vota a Deputada Cleide? Deferido. Inclusão na Ordem do Dia,
da Sessão de amanhã, quinta-feira, 06 de junho. Projeto de Lei nº 029/
2019, de autoria do Deputado Roberto Costa. Deputado Rafael pediu
autorização para subscrever, aliás, Deputado Neto, para subscrever
os Requerimentos, dois Requerimentos do Deputado Roberto Costa,
peço que o Deputado Rafael também, peço que registre a subscrição
dos dois.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Dr. Yglésio, por 30 minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos! Nós vamos iniciar hoje esta apresentação
da chamada PEC da Tributação, a possibilidade de apresentá-la, aqui
nesta Casa, aqui no painel, veio por meio de uma mudança, no
Regimento, de nossa autoria, aprovado, este ano. E nós vamos fazer
aqui a apresentação do problema. Inicialmente, o controle do Tesouro
Público é um tema central no que a gente tem de lutas contra o
autoritarismo e a opressão desde tempos mais remotos. A democracia
encontrou o caminho na representação popular, por meio do Congresso
Nacional e das Assembleias Legislativas. Essas lutas, o controle sobre
o tesouro público é o assunto central desses debates. Um dos principais
mecanismos de poder dos governantes é a utilização do erário público.
E muitas vezes as tiranias utilizam essa utilização, esse domínio sobre

o erário para manter, perpetuar o seu poder. E uma das soluções para
isso é a representação parlamentar popular. Exemplo dessas lutas pelas
civilizações vêm de documentos constitucionais antigos. Um dos
primeiros é o Bill of Rights da Inglaterra, de 1689, que estabeleceu o
seguinte: a coleta de impostos sem autorização do Parlamento é ilegal.
Bem aqui nós lembramos de tempos quando o Brasil ainda era colônia
portuguesa em que a taxação de Portugal sobre Brasil era abusiva.
Existia, inclusive, a figura do imposto chamado de quinto, que, por
muito tempo, oprimiu as pessoas e gerou, inclusive, a expressão “quinto
dos infernos”, tamanha a opressão que acontecia pela cobrança de
taxação. Qual foi a solução disso? Existe uma ideia que foi padronizada
no Constituição Inglesa que é “No Taxation Without Representation”
que é “não é possível taxar sem que haja uma representação
parlamentar”. E isso é um fundamento da própria democracia moderna,
porque exige que, para que o povo contribua com tributos, esses tributos
possam ser cobrados mediante uma representação, para que ele possa
reagir em caso de qualquer exagero do Executivo nessas situações.
John Locke, no seu segundo tratado sobre governo civil, fez a previsão
disso, Pastor Cavalcante. Ele dizia que a noção de propriedade privada
é incompatível com uma taxação sem freios legais. A partir deste
momento, a gente começa a entender por que os parlamentares têm a
possibilidade de fazer legislações em matéria tributária justamente para
garantir a representação do povo no modelo tripartite de poderes. Nós
brasileiros somos uma democracia recente. A democracia americana, no
séc. XVII, jogou caixas de chá ao mar, pelo que foi conhecido como
Festa do Chá de Boston, porque eles não tinham representantes naquela
época constituintes dentro dos Estados Unidos naquele momento.
Eles eram taxados por parlamentares do Império britânico do outro
lado do oceano e não aceitavam isso. Então aqui foi um dos movimentos
de revolta contra essa taxação. Exigiam que tivessem voz sobre a coleta
e uso de direito de governo. E aqui a gente tem a semente que a gente
chama de orçamento participativo. E isso é um ponto fundamental na
luta da democracia que no Brasil é construída dia após dia. As
constituições brasileiras refletem em diferentes momentos um maior
ou menor controle do legislativo sobre a tributação nos orçamentos
públicos como se verifica a seguir. A gente vai entender desde a
constituição imperial do Brasil, em que havia possibilidade de
parlamentares legislarem amplamente sobre tributos. Aqui nós vemos
o artigo 36 da constituição política do império do Brasil, de 1824, que
determinava que é privativa da Câmara dos Deputados, a iniciativa
sobre impostos no seu inciso n° 01, seguinte, na mesma direção, até no
governo militar que instituiu a República brasileira, sob o comando do
Marechal Deodoro da Fonseca, o artigo 29 da Constituição republicana
de 29, dizia logo no caput., compete à Câmara a iniciativa do adiamento
de Sessão Legislativa, e de todas as leis de impostos. Então, de longe,
a gente ver que essa iniciativa ela é garantida. Aqui começou a haver o
problema, na transição de 1930 a 1945, quando o Brasil esteve sob o
domínio de Getúlio Vagas, nós tivemos duas Constituições, a de 34
que permitia no seu artigo 41, a possibilidade de Executivo e Parlamento
legislarem sobre tributos, e aí veio a prévia do período ditatorial da Era
Vagas, a Constituição de 37, que era uma Constituição modelada pela
constituição da Polônia, completamente totalitária, tanto que recebeu
o nome de Constituição Polaca. O livro era inclusive um livro
branquinho, mas mesmo nessa Constituição de 34, a gente ainda
observava uma reserva de iniciativa parlamentar. A Constituição seguinte
foi em 46. Nós tivemos uma Constituição que restituía muitas das
liberdades adquiridas na Constituição de 34, perdidas com a de 37,
porém de 46 a 64, o Brasil foi desestabilizado, no ponto de vista da
democracia e do cumprimento das garantias constitucionais, por todo
esse período, que cominou com a Constituição da ditadura em 1967,
que essa, literalmente, pulverizou a possibilidade do Parlamento legislar
sobre tributos. Na verdade, o Parlamento não podia fazer nada, foi
feito uma assembleia constituinte que durou apenas 45 dias, todas as
leis foram enviadas pelo Executivo e não foi possível ao Parlamento
alterar qualquer uma das leis. Era um congresso de faz conta. Com a
verdadeira redemocratização do país, em 88, com a Constituição Cidadã,
que marcou realmente a reconquista democrática no Brasil, o Poder
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Legislativo tem prerrogativa de iniciar o processo legislativo em matéria
tributária, o que está previsto na seção 2 que trata sobre as atribuições
do Congresso Nacional. Diz o Artigo 48: Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República, dispor sobre sistema
tributário, arrecadação e distribuição de rendas. E aí a pergunta que
fica é se estão muito claras a necessidade e a possibilidade de Deputados
legislarem sobre tributos e o porquê desta proposta de emenda
constitucional. Houve uma evolução de entendimento do Supremo
Tribunal Federal, desde o ano de 2001, e seguidas jurisprudências, em
vários níveis, ações diretas de inconstitucionalidade, recursos
extraordinários em agravo, ações em tribunais de justiça de diversos
estados mostraram que é competência estadual a possibilidade das
assembleias legislativas estaduais legislarem sobre tributos, mesmo
que concedam benefícios fiscais como renúncias totais, parciais de
receitas, mesmo que trate de minoração ou revogação de tributos, porque
são leis enquadradas na regra de iniciativa geral, autorizando qualquer
parlamentar a apresentar proposições sobre o tema. Tem um voto do
Ministro Gilmar Mendes, numa dessas ações diretas de
inconstitucionalidade, em que ele diz que é impossível você fazer uma
interpretação ampliativa do Artigo 61 com uma coisa tão sensível
quanto o sistema tributário, para querer dizer que apenas o Executivo
pode legislar sobre tributos. Então é necessário aqui desfazer a confusão
que existe entre lei tributária e lei orçamentária. A lei orçamentária está
muito clara, no Artigo 165, da Constituição Federal. Aqui nós temos a
leitura do texto: As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos estaduais.
Em nenhum momento, há um direcionamento à questão tributária
isolada. O espírito de previsões normativas que versa a importância
desta PEC, que sufoca a atividade legislativa das Assembleias e do
Congresso, é resquício de autoritarismo, de desprezo pela democracia
e por uma falsa tripartição de poder, porque aqui o Executivo é
claramente privilegiado em detrimento do Legislativo e não tem qualquer
compatibilidade com a configuração política da Constituição Cidadã.
A grande pergunta que a gente faz é: se a Assembleia Legislativa é a
Casa que aprova PPA, LDO e a Lei Orçamentária, a LOA, e também,
no final da execução orçamentária, julga como foi gasto pelo Executivo
o recurso a partir do julgamento de contas do Executivo, por que a
gente não pode legislar sobre tributação, contribuir com uma visão
sobre a arrecadação do Estado? Então, como é hoje? Isso aqui é
interessante, essa PEC foi criada, essa primeira PEC, esse Artigo 43
foi emendado em 2013 pelo Deputado Max Barros no governo da
Roseana aqui no estado. São iniciativas privativas do Governador leis
que disponham sobre: fixação e alteração dos efetivos de polícia, criação
de cargos e funções. Inciso III – Organização Administrativa e
Tributária. Foi emendado e foi criado aqui um parágrafo único pelo
Deputado Max Barros que dizia: “A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renúncia de receita. E aí você ver que nesse
momento há uma completa forçação de barra na Constituição, violando
os princípios de equilíbrio entre os Poderes para inserir um artigo
dessa natureza. A nossa proposta é a redação seguinte. Parágrafo único:
A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária
é ampla, sendo permitido inclusive proposições das quais decorram
renúncia de receita. Hoje é assim, só tem 08 estados no Brasil, onde
não é permitida as Assembleias Legislativas fazer leis que versem
sobre tributação. A conclusão é que o principal indicativo dessa limitação
é que ainda há práticas oligárquicas, em alguns estados da federação,
no sentido de centralizarem o poder no Executivo, enfraquecendo o
Legislativo, porque a redação atual do artigo 43, e é disso que ela trata,
torna o Executivo senhor de todos os dinheiros públicos, único
responsável pela administração e fragiliza. E isso viola inclusive o
artigo II da Constituição Federal que trata sobre a harmonia dos Poderes.
Alguns questionamentos eles podem ser feitos em termos de Lei de
Responsabilidade Fiscal que no Art. 14 ele diz: que a concessão e
ampliação do benefício de natureza tributária deve estar acompanhado
da estimativa do impacto financeiro. E outros pontos é, deve haver na
proposição a estimativa da Receita Orçamentária, desde que não afete

as metas dos resultados fiscais envolvidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. E estar acompanhada de medidas de compensação no
período supramencionado no Caput, o que que isso faz de fato? Faz
com que seja necessária uma integração da Assembleia Legislativa com
a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, para, ao apresentar
uma lei dessa, já fazer uma lei completa que atue em consonância com
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é uma Carta Branca ao Legislativo
que a gente pede aqui neste momento, para legislar e sair concedendo
isenções tributárias, a torto e a direito, para quem quer que seja. Mas
uma forma para que nós possamos, inclusive, Deputado César Pires,
quando chegar, por exemplo, o Orçamento Estadual ou Leis Tributárias,
aqui nesta Casa, nós termos liberdade para emendá-las, e que essas
emendas inclusive não esbarrem por esse limitador, que hoje é o
Parágrafo Único do Art. 43, da Constituição Estadual do Maranhão.
Fique à vontade, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) –
Deputado Yglésio, queria parabenizá-lo por tudo, mas parabenizar
pela estreia do telão, vamos dizer assim, das projeções que V.Exa. faz
dando uma oportunidade, é um projeto seu que permitiu com que a
Casa nos desse a liberdade de quem está na tribuna, pudesse apresentar
de forma mais didática, mais esclarecida, mais pedagógica, isso que o
senhor está fazendo aí . E parabenizar também pela PEC, que é uma
coisa que rompe, se insurja a determinadas situações que, de certa
forma, fossilizava as atitudes de nós parlamentares, que já são tão
exíguas, considerando que muitos projetos, como V. Exa. hoje mesmo
viu, já nós somos ceifados, eu diria assim, de podermos avançar em
determinados procedimentos. Então parabenizar pela utilização dessa
situação aí do telão que vai permitir, inclusive, muito para nós da
oposição podermos mostrar determinadas mazelas, determinadas
situações. E aí com certeza os olhos vão poder sensibilizar ainda mais
esse parlamento e, às vezes, até olhar de forma diferente. Então parabéns
por isso e parabéns pela sua PEC e inúmeras outras que V. Exa. tem
patrocinado. Sucesso na sua trajetória e a certeza de que em seu trabalho
pode continuar fazer culto a isso, que é de muita valia para essa Casa.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado,
Deputado César Pires. Hoje a gente teve esse primeiro problema aqui
de não conseguir fazer a conexão do computador diretamente para o
telão, o que termina atropelando um pouquinho a exposição, mas nós
já conversamos com o diretor da Casa, com Paulo, o diretor de
Informática da Casa, e eles vão providenciar o equipamento para que a
gente possa, daqui mesmo, fazer a transição dos slides para poder
conjugar a voz com a apresentação. Então assim, um primeiro momento
experimental, sempre tem essa apresentação inicial. Ela algumas vezes
tem esse pequeno...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Mas não invalidou
a intencionalidade de V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Agradeço,
agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Blocos. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP;
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio.
Deputado Vinícius, o bloco de V. Exa. é o próximo. Bloco Parlamentar
Democrático PL/PMN, oito minutos. Deputado Vinícius Louro, por
oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, desde já, eu quero aqui dizer a V. Exa.
que eu estava com saudades de V. Exa. presidindo nesta casa, Deputado
Othelino, que vem conduzindo a Assembleia legislativa de forma ímpar.
Senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas,
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste poder, Senhor
Presidente, o que me traz, hoje, aqui, é para parabenizar o TRE -
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Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, em nome do seu
presidente Cleones, pela grande audiência que houve na cidade de
Trizidela do Vale, Deputada Daniella Tema. Foi uma audiência para
realmente trazer e debater os avanços da tecnologia dentro do processo
eleitoral, reforçando, assim, a cidadania, reforçando, assim, a
democracia. E nós, naquele movimento, nessa audiência, que teve a
presença da doutora Ana Gabriela, da cidade de Pedreiras, o Prefeito
Fred Maia, o Presidente da Câmara de Trizidela do Vale, o Vereador
Corró, e outras autoridades como o Vice-prefeito Davidson Balé e
outros vereadores presentes e a sociedade, mostrando ali realmente,
incentivando a população a se fazer presente para que possa fazer o
registro da biometria, assegurando ainda mais o voto do cidadão,
trazendo mais segurança ao pleito eleitoral. Ali eu estive representando
a Assembleia Legislativa e coloquei as pessoas que possam ir, que
devam ir fazer esse registro da biometria, porque ainda é, a política
ainda é a forma de se ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida.
Então, foi um momento único e eu não poderia deixar de parabenizar o
Presidente, Desembargador Cleones, por fazer presença, ir lá
pessoalmente para que pudesse também, além de falar da biometria e
as seguranças que aí traz dentro da democracia, incentivar e pedir que
as pessoas também possam fazer o registro dessa biometria. Senhor
Presidente, outra questão também que nós tivemos presente, no
município de Pedreiras, foi a questão do governo participativo, da
questão do PPA, que são as escutas que o Estado está fazendo em
todas as regiões do Maranhão. Agora, terça-feira, foi na cidade de
Pedreiras, estiveram presentes o Presidente da MOB, o Dr. Laurence,
a Secretária da Mulher, Deputada Ana do Gás, e também o Secretário
da Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Lá tivemos a presença do
Prefeito Fred Maia, que vem fazendo um grande trabalho na cidade de
Trizidela do Vale, dando exemplo em todo o estado do Maranhão.
Também o Prefeito Jailson Fausto, que é um prefeito que sempre foi
empreendedor em busca da melhor qualidade de vida para aquele povo
da cidade de Lima Campos, um prefeito aguerrido sempre melhorando
a qualidade de vida das pessoas. Também estiveram presentes a Prefeita
Eudna Costa, da cidade de Bernardo do Mearim, que tem feito um
grande trabalho na cidade; o Superintende da Regional, o Senhor Totota,
esposo da Prefeita Eudna; o Vice-reitor da Uema; o Presidente dos
Sindicatos Rurais de Pedreiras, Seu João; o Presidente da Câmara de
Pedreiras, o Bruno Curvina, e outras autoridades. E eu fiquei muito
feliz ali de participar para realmente tratar das demandas, do que o
Governo do Estado do Maranhão poderá priorizar nesses quatro anos
da nova gestão, mas eu não poderia também deixar de colocar, Senhor
Presidente, a questão das obras que foram começadas pelo Governo do
Estado, mas que pararam por problemas de contrato com empresas,
como é o caso do hospital de Pedreiras que é de suma importância.
Nós temos a necessidade real de que esse hospital seja concluído, e eu
tenho pedido muito, tenho reivindicado bastante junto à Sinfra porque,
apesar de ser um caso da área de saúde, mas quem constrói é a Sinfra,
a Secretaria de Infraestrutura. Nós estivemos lá com o Clayton Noleto,
com o novo Secretário Adjunto da Sinfra, reivindicando esse hospital.
Nós tratamos também da questão da perimetral da nova avenida para
tirar o trânsito da cidade de Pedreiras, que é uma cidade polo, Pedreiras
ali e todas as cidades do Médio Mearim, para vir a São Luís, na sua
maioria ou para Teresina, ou pra outras cidades, já que vindo para
Timon, tem que passar por Pedreiras, ocasionando um grande
transtorno ao trânsito, trazendo transtorno à população de Pedreiras.
E essa reivindicação é uma reivindicação antiga que a gente tem feito ao
Governo do Estado do Maranhão para que possa passar essa perimetral
tirando esse trânsito de Pedreiras. Isso também vai favorecer a cidade
de Trizidela do Vale. Então, reivindicamos sobre a questão da Uema
que possamos o Estado também melhorar ou disponibilizar um prédio,
um terreno, para ser construída a Uema para trazer o curso de Direito
para cidade de Pedreiras, como também nós pedimos que o colégio
Newton Bello seja concluída a sua obra, que a obra também está parada
por problemas de contrato na Secretaria de Educação, no município de
Trizidela do Vale, como uma grande reivindicação que eu sempre tenho
feito, que é a estrada que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. Eu

sempre pedir essa estrada, sempre me preocupei com essa população
também de Pedreiras, Trizidela do Vale, toda região e São Luís Gonzaga.
E aí esse Plano Plurianual é muito importante para discutir essas
demandas. Como os prefeitos pediram. A questão do matadouro. O
Prefeito Jailson, o Prefeito Fred Maia, a questão dos lixões que realmente
o Governo do Estado tem que ajudar essa questão, porque os
municípios não têm como bancar essa fatura, como outro pedido, e
esse eu acho mais importante, Deputado Neto Evangelista, é a questão
do Rio Mearim. Eu pedi lá no Plano Plurianual, junto com esses
secretários, que trouxessem a mensagem ao Governador Flávio Dino,
ao Secretário de Meio Ambiente, Rafael, porque, realmente, nós nunca
vimos uma ação de compensação ambiental no rio Mearim, Deputada
Daniella Tema. O Rio Mearim é um dos rios mais importantes do
Maranhão. São mais de 900 quilômetros de rio, passa aí por mais de 80
cidades, favorecendo mais de 80 cidades, e a gente nunca viu uma
compensação ambiental, nenhum programa educativo, nenhum
investimento do rio Mearim em favor do próprio. O que a gente vê é só
degradação, o que a gente vê é desmatamento, o que a gente vê são
indústrias se instalando, onde eu quero aqui ressaltar, Presidente, eu
não sou contra o progresso, agora eu sou a favor que o progresso
aconteça de forma responsável. E isso não está acontecendo com a
indústria Eneva. A indústria Eneva capta as riquezas do nosso solo,
como gás natural, transformando, o Tempo da Liderança, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mais cinco minutos para o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – A indústria
Eneva capta o gás do nosso solo transformando em eletricidade, tirando
nossas riquezas, capta água do rio Mearim que ela capta essa água
numa temperatura e devolve em outra temperatura mais quente. Capta
essa água numa quantidade e devolve numa outra quantidade bem
menor, porque vai resfriar as turbinas da termoelétrica e evapora essa
água. E aí o que a gente vê que essa indústria, até hoje, não tem
responsabilidade com o meio ambiente do nosso estado, principalmente
com nosso rio Mearim. E isso eu tenho batido bastante e achei muito
oportuno levar essa discussão para escuta e principalmente trazer ao
conhecimento do Estado do Maranhão, porque a indústria alega e joga
a responsabilidade no estado, onde ela diz que paga essas compensações
para o estado. Eu, diante disso, estou pegando as informações, mas eu
não acredito, mas vamos esperar também que o secretário possa
responder, porque é uma acusação muito forte dessa indústria. E aí a
gente não vê nenhum tipo de investimento dentro do Rio Mearim.
Agora há pouco eu escutei o nosso Presidente Deputado Othelino
falando do Governo Federal sobre o meio ambiente. E o nosso Rio
Mearim está morrendo. Nós temos que procurar essas indústrias, essas
empresas que captam essas riquezas naturais do nosso Maranhão para
que eles possam investir também no Maranhão na questão do meio
ambiente. No ano passado, nós tivemos aqui uma visita da Assembleia
Legislativa de alguns deputados lá na Eneva. E aí quando foi perguntado
onde é que estava o programa de reflorestamento da Eneva, era aplicado
em outro estado, lá em Minas Gerais, Deputado Neto Evangelista.
Como é que a Eneva... A Eneva não a AMBEV pega as riquezas do
nosso lençol freático, das águas do nosso Maranhão e as compensações
eles vão fazer em outro estado? Então isso que nós temos que procurar
saber. E que essas empresas que tiram as nossas riquezas possam
fazer esse reflorestamento aqui no estado do Maranhão e não em
outros estados. E sobre a questão ambiental é de suma importância
que o Secretário venha realmente mostrar para a gente onde estão
sendo colocado essas compensações ambientais, porque, desde já, eu
já peço: vamos priorizar o Rio Mearim. Lá tem um comitê de bacias e
nós precisamos que esses investimentos sejam aplicados nesse rio,
porque no verão lá a gente atravessa o rio com água no joelho. E ali é a
principal fonte de vida de mais de 90 cidades do Estado do Maranhão.
Meu muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Deputada Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Presidente, eu soube ainda há pouco da morte do Doutor Cassas de
Lima. Era médico, ortopedista. E todos nós conhecemos o grande
médico humanitário que foi o Doutor Cassas de Lima. Atendia as
pessoas gratuitamente. Era um sacerdote e teve uma grande dedicação
ao Moto Club de São Luís. Então, eu queria me solidarizar com a
família do Doutor Cassas de Lima pelo seu falecimento hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputada Helena.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO –  Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de junho de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Pará

Figueiredo.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às nove horas e trinta minutos,  presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Andreia Martins Rezende, Ariston, Ciro Neto, Doutora Thaiza
Hortegal, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios, Vinícius Louro e
Wendell Lages.  O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação.  Em seguida, concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as): Daniella Tema, Doutora Helena
Duailibe, Antônio Pereira, Fábio Macedo e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando, em primeiro e
segundo turnos, regime de prioridade o Projeto de Lei Complementar
nº 007/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera o dispositivo da
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão). Com
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) e Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho este Projeto de Lei Complementar foi aprovado e encaminhado
a promulgação. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado
o Projeto de Lei nº 044/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
que obriga as empresas prestadoras de serviços a informarem
previamente aos consumidores os dados dos funcionários que
executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes. Em
segundo turno, tramitação Ordinária, foi aprovado e encaminhado à

promulgação, o Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2019, de autoria
do Deputado Rigo Teles, que altera a Resolução Legislativa nº 546/
2008, que institui o prêmio Cinematográfico Assembleia Legislativa
do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, acatando alteração sugerida na comissão, este
Projeto de Resolução Legislativa foi aprovado e encaminhado à Redação
Final. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o
Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que
institui o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado
do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Saúde.
Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 303/2019, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja encaminhada
mensagem de aplausos e congratulações ao Jornal Pequeno, na pessoa
da Diretora Presidente Hilda Marques Bogéa e do Diretor-Geral
Lourival Marques Bogéa, que completa nesta data 68 anos de sua
existência. O Requerimento nº 299/2019, de autoria do Deputado
Vinícius Louro, ficou transferido devido à ausência do autor e o
Requerimento nº 293/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, a pedido do autor. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs: 302/20019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada a sua ausência
nas Sessões Plenárias dos dias 27, 28 e 29 de maio do ano em curso,
tendo em vista a sua participação na Audiência Pública, que discutiu
sobre a questão energética do Estado de Roraima; 304/2019, de autoria
do Deputado Adriano, ao Presidente do Sindicato dos Rodoviários das
Empresas de Transportes (Set), Senhor Luís Cláudio Siqueira e a
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região,
Desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro,
solicitando informações detalhadas a respeito da eliminação da função
de “cobrador”, do Sistema Coletivo de Transporte da Região
Metropolitana de São Luís; 301/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 29 a 31 de maio de corrente ano,
devido a viagem à Cidade de Curitiba/PR; para participar do VII Fórum
Paranaense de Mobilidade Urbana. O Requerimento nº 305/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe
os motivos pelos quais os funcionários do teleatendimento do CIOPS
estão com salários atrasados há 03 meses, foi indeferido. O autor
recorreu da decisão da Mesa e o referido Requerimento foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, assim como o Parecer
286/2019, em redação final ao Projeto de Lei nº 096/2019; os Projetos
de Lei nºs: 021/19, de autoria do Deputado Zé Inácio; 040/2019, de
autoria da Deputada Detinha; 125/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages; 183/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista;
184/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda; o Projeto de
Resolução Legislativa nº 002/2019, de autoria do Deputado Othelino
Neto e os Requerimentos nºs: 306/2019, de autoria do Deputado
Adriano; 307/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio e 308 e
309/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, ouviu-se o Deputado César Pires, falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final ouviu-se o Deputado Duarte
Júnior. 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, 05 de junho de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2019 27
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio

Soares.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella Tema,
Doutor Yglésio, Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto e Wellington do
Curso. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a
seguir: Projeto de Resolução Legislativa n° 047/19, de autoria do
Professor Marco Aurélio, que concede medalha do mérito legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Fábio Souza de Carvalho; Requerimento
n° 299/19, do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja agendado
para o dia 05 de setembro de dois mil e dezenove, Sessão Solene para
entrega de Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Major
Lucas Daniel Fernandes Cardozo; Indicações nº 738/19, do Deputado
Felipe dos Pneus, ao Presidente da Companhia Energética do Maranhão-
CEMAR, Senhor Augusto Dantas, solicitando que sejam feitas as
implantações dos serviços de eletrificação no povoado Vão da Salina,
localizado no município de Balsas; 739/19, do referido Deputado, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que seja
perfurado 01 (um) poço artesiano no povoado Malhada Vermelha,
localizado no Município de Lagoa do Mato; 740/19, também do
Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador do Estado, para que
autorize que seja perfurado 01 (um) poço artesiano no povoado
Chapada, localizado no município de Lagoa do Mato; 741/19, do
Deputado Pastor Cavalcante, ao Governador do Estado do Maranhão
e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a recuperação, piçarramento e terraplanagem, nos 18Km
que ligam o assentamento KM 30 à BR-010, em Imperatriz; 742/19,
do Deputado Rafael Leitoa, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, e aos Secretários de Estado de Educação, Senhor Felipe Costa
Camarão e de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
que seja implantado o Colégio Militar Tiradentes na Cidade de Coroatá.
Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra a Deputada Detinha
que destacou sua luta em prol de melhorias para os Municípios de
Maranhãozinho e Alto Turi, nas áreas da saúde e educação. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia,  anunciando em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº 004/19,
de autoria do Ministério Público, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 13/91, de 25 de outubro de 1991 e suspendeu os
trabalhos, para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC); Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho se
manifestassem. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou
que o Projeto foi aprovado nas Comissões, desta forma, o Presidente
da Mesa, o submeteu à deliberação do Plenário, sendo o referido Projeto
de Resolução aprovado e encaminhado a promulgação. Em segundo
turno, tramitação ordinária, o Presidente anunciou a discussão e votação
dos Projetos de Lei nºs: 096/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno e do Deputado Pastor Cavalcante, que considera
Patrimônio Religioso Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o
“Círculo de Oração” da Assembleia de Deus do Maranhão, que foi

aprovado sob forma de substitutivo em primeiro turno e 128/2019, de
autoria da Deputada Mical Damasceno que considera Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a “Banda de Música do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão”.  Com parecer favorável
da CCJC, ambos os Projetos foram aprovados, sendo o primeiro
encaminhado à redação final e o segundo à sanção governamental.
Também em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e
encaminhado à promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 030/
2019, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que
estabelece o valor da mensalidade dos associados da sede Esportiva e
Social da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Clube da
Assembleia). Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 029/19, de autoria do
Deputado Rigo Teles, que altera a Resolução Legislativa nº 546/2008,
que institui o prêmio cinematográfico Assembleia Legislativa do
Maranhão, com parecer favorável da CCJC, acatando alteração sugerida
pelo relator Deputado César Pires.  O Projeto de Lei n° 108/19, de
autoria da Deputada Daniella Tema e o Requerimento nº 293/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, foram transferidos devido
à ausência dos autores. Por fim, o Plenário aprovou o Requerimento nº
298/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que
seja encaminhada mensagens de aplausos e congratulações a Primeira
Igreja Batista de São Luís, pelo transcurso dos 111 anos de sua
existência, ocorrido no dia 23 de maio. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão o Requerimento nº 298/
19, do Deputado Vinícius Louro. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Antônio Pereira discorrendo sobre a
situação delicada em que se encontra o sistema de saúde no Maranhão,
em especial, no município de Imperatriz, destacando a necessidade de
se buscar soluções para minimizar as dificuldades, apontando os
consórcios de saúde como uma possibilidade de resolver os problemas
da saúde pública. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado
Doutor Leonardo Sá que, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático
informou que a Indicação de sua autoria, que propõe gratuidade da
passagem no transporte aquaviário para portadores de doenças renais
e cardíacas crônicas foi deferida e será enviada ao Governador do Estado.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 29 de maio de 2019. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Presidente, em exercício. Deputado Edivaldo
Holanda - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Hélio Soares -
Segundo Secretário, em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira,
Arnaldo Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
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Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios e Rigo Teles. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Mensagem Governamental nº 034/19, encaminhando o Veto parcial ao
Projeto de Lei nº 048/2018, que dispõe sobre a composição, a
organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual
de Saúde; Projetos de Lei nºs: 284/19, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que dispõe sobre a utilização de bens e dinheiro oriundos do
tráfico de drogas, em ações de recuperação de dependentes químicos
no Estado do Maranhão; 285/19, de autoria da Deputado Rigo Teles,
dispondo sobre a obrigação das agências bancá-rias disponibilizarem
um funcionário exclusivo para aten-dimento aos idosos e pessoas
portadoras de necessida-des especiais nos caixas de autoatendimento;
286/19, de autoria do Deputado Ariston, que insere o festejo de São
Bento, no município de Pastos Bons, no roteiro oficial de Turismo
Religioso do Estado do Maranhão e 287/19, do Deputado Fernando
Pessoa, que considera de Utilidade Pública a Associação Centro Social
e Beneficente Jerusalém, com sede e foro em Barra do Corda, no
Maranhão.; Requerimento nº 300/19, do Deputado Adriano, solicitando
que seja incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei n° 174/2019 de sua
autoria. Indicações nºs: 743/19, do Deputado Ariston, ao Governador
do Estado, Senhor  Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado do
Agricultura Familiar (SAF), Senhor Júlio César Mendonça, solicitando
a instalação de um campo agrícola irrigado no Povoado Queluz na
cidade de Anajatuba; 744/19, do mesmo Deputado, ao Governador do
Estado, bem como ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
(Sedes), Senhor Márcio Honaiser, solicitando a instalação de Dique de
Produção na comunidade Teso Grande, também em Anajatuba; 745/
19, do Deputado Hélio Soares, ao Diretor de Relações  Institucionais
da CEMAR, Senhor José Jorge, solicitando, estudos técnicos para
transformar a rede de energia elétrica monofásica para trifásica, no
povoado Alto da Alegria, no trecho que começa no Torozinho, passando
por Guanani, Tatajubinha e Tipinzal, no Município de Turiaçu e 746/
19, do Deputado Professor Marco Aurélio, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a instituição de áreas de
segurança e cidadania nas ruas do entorno das escolas públicas estaduais
do Maranhão. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária,
após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra a
Deputada Daniella Tema que relatou sua participação em uma audiência
no Ministério da Saúde, em Brasília, com o Ministro Henrique
Mandetta, para tratar de demandas da população dos municípios
maranhenses.  Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,  anunciando
a votação nominal, em bloco dos Vetos Totais aos Projetos de Lei nºs:
182/5, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que cria o Fundo
Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros do Estado do
Maranhão; 226/15, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho,
que obriga a inclusão de telefone, endereço postal, sítio eletrônico e
endereço eletrônico do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor
e da Promotoria do Consumidor, em documentos fiscais emitidos pelos
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, no Estado do
Maranhão; 189/15, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que dispõe
sobre a garantia de vagas nas Escolas Públicas a atletas amadores e
profissionais, treinadores e filhos destes em atividades, oriundos de
outros Estados ou de Municípios para o Estado do Maranhão; 078/16,
de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que altera a Lei nº 10.292/
16, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
de 2016; 006/16, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que dispõe
sobre o prazo de postagem dos boletos bancários, documentos de
cobrança ou similares por parte das empresas do setor público e privado
para clientes residentes no Estado do Maranhão; 152/15, do Deputado
Eduardo Braide, que dispõe sobre as diretrizes para o Programa de
Atenção Especial ao Idoso em Centros de Cuidados Diurnos, bem
como proteção e convivência adequadas às suas necessidades; 111/16,
de autoria do Deputado Hemetério Weba, que acrescenta dispositivo

ao parágrafo único do Artigo 6º da Lei nº 6.690/1996, que institui o
cadastro estadual de inadimplentes; 103/16, de autoria do Deputado
Glalbert Cutrim, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas
idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda
com dificuldade de locomoção, doenças incapacitivas e degenerativas;
135/16, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que modifica o
Artigo 3º, da Lei nº 10.301/15; 055/16, de autoria do Deputado Josimar
de Maranhãozinho, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de fraldas
descartáveis aos portadores de necessidades especiais e aos idosos;
116/16, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que institui o Programa
Universidade para Todos; 143/16, de autoria do Deputado Júnior Verde,
que acrescenta dispositivos à Lei nº 7.736/2002, que institui o serviço
público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros do
Estado do Maranhão; 050/16, do Deputado Adriano Sarney, que dispõe
sobre normas básicas aplicáveis às oficinas mecânicas e
estabelecimentos assemelhados; 002/16, de autoria do Deputado Sérgio
Frota, que torna obrigatória a oferta de acompanhamento médico nas
especialidades de geriatria e gerontologia nos asilos e instituições
similares, públicos ou privados, de longa permanência para idosos;
139/16, do Deputado Bira do Pindaré, que institui o “Biênio da
Matemática 2017-2018 Gomes de Sousa” no Maranhão; 134/16, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, que estabelece as diretrizes para
a construção da política estadual de incentivo ao esporte no âmbito do
Estado do Maranhão;  133/16, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
que estabelece as diretrizes para a orientação profissional dos alunos
do ensino médio, no âmbito das escolas públicas do Estado do
Maranhão; 194/16, de autoria do Deputado César Pires, que disciplina
a veiculação impessoal de publicidade e propaganda do Governo
Estadual e dos Municípios, seus respectivos poderes e entidades da
administração indireta; 232/16, de autoria do Deputado Antônio Pereira,
que acrescenta inciso VII ao Artigo 14 da Lei nº 8.149/2004, que dispõe
sobre a política estadual de recursos hídricos, o sistema de
gerenciamento integrado de recursos hídricos; 201/16, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que insere no calendário oficial
do Estado do Maranhão o “Festejo de São Sebastião”, no Município
de Carutapera; 187/16, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, que dispõe sobre a produção, distribuição e
comercialização de embalagem de cimento, no âmbito do Estado do
Maranhão; 061/16, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que
estabelece diretrizes para o programa de capacitação de educadores da
rede pública de ensino do Estado do Maranhão para qualificação do
acompanhamento de alunos portadores de autismo ou diagnosticados
com transtorno do espectro autista; 129/16, de autoria do Deputado
Edson Araújo, que dispõe sobre a gratuidade da expedição de Carteira
de Identidade Estudantil para alunos de escolas públicas da rede
estadual, no âmbito do Estado do Maranhão; 046/17, de autoria do
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a inclusão de quadras
poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas no Estado
do Maranhão; 062/17, de autoria do Deputado Paulo Neto, que
denomina “Centro de Ensino Matarromense”, a Escola Estadual de
Mata Roma; 039/17, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que torna
obrigatória a colocação de placas em hospitais, unidades de saúde,
laboratórios e postos de saúde com nome dos médicos em exercício,
chefes de enfermagem e seus horários de atendimento; 063/17, de
autoria da Deputada Nina Melo, que denomina “Maternidade Estadual
Lindonêsa Dourado”, a maternidade estadual localizada no Município
de Colinas; 009/17, de autoria da Deputada Francisca Primo, que institui
no Estado do Maranhão o Programa Jovem Consciente, que tem por
objetivo a educação para o exercício da cidadania; 170/16, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que cria o Sistema Cicloviário no Estado do
Maranhão, como incentivo ao uso de bicicletas para o transporte,
contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável; 269/
17, de autoria do Deputado Cabo Campos, que dispõe sobre reserva
de 5% aos indígenas, das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão;
286/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
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sobre a prioridade de contratação de mão-de-obra maranhense em
refinarias de petróleo e complexos siderúrgicos no Estado do Maranhão;
299/17, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe
sobre a isenção do pagamento de tarifa para embarque de viaturas e
motocicletas da polícia militar, corpo de bombeiros militar, polícia
civil e do sistema prisional, em transporte hidroviário, ferry-boat, no
âmbito do Estado do Maranhão;  295/17, de autoria do Deputado
César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Municípios no
âmbito do Estado do Maranhão terem o trânsito integrado ao SNT. De
acordo com a chamada nominal, os vetos foram mantidos por 21 não e
2 votos sim, comunique-se ao Governador do Estado. Em segundo
turno, foi aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei n° 108/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui
a Semana Estadual de Educação Preventiva e Enfrentamento à
Endometriose. Em primeiro turno foi aprovado o Projeto de Lei nº
044/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que obriga, no Estado
do Maranhão, as empresas prestadoras de serviços a informarem
previamente aos consumidores os dados dos funcionários que
executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes, com
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. O requerimento nº
299/2019, do Deputado Vinícius Louro, ficou transferido devido à
ausência do autor. Sujeito a deliberação da Mesa, foi indeferido o
Requerimento nº 293/2019, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando informações ao Prefeito de São Luís e ao Secretário
Municipal de Cultura, sobre as fontes dos recursos que financiam a
Feirinha São Luís. O autor recorreu da decisão da Mesa e este
Requerimento ficou incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso que discorreu sobre a precariedade dos
serviços públicos essenciais: saúde, educação e segurança pública, no
Estado do Maranhão, tecendo duras críticas ao Governador Flávio
Dino e cobrando medidas para melhorar a qualidade desses serviços.
No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Zé Inácio Lula
que, falando pelo Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, convocou toda a militância do Partido dos Trabalhadores
para, a partir das 15h, na Praça Deodoro, participar da grande
concentração de um ato público e manifestação contra os cortes na
educação. O Deputado Vinícius Louro que falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático e pela Liderança deste Bloco, voltou a fazer cobranças ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
criticando as obras do viaduto da BR-135, no município de Bacabeira.
Ele afirmou que o comércio da cidade ficou prejudicado por conta das
obras. Pela Liderança do PMDB, o Deputado Wellington do Curso
voltou à Tribuna para discorrer sobre sua participação em duas reuniões
do Parlamento Amazônico, uma na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e a outra na cidade de Imperatriz, destacando a importância
de o Maranhão voltar seu olhar para a Amazônia Legal, para os Estados
da região Norte e para o Parlamento Amazônico. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final ouviu-se o
Deputado Adriano que, cobrou informações da Justiça do Trabalho,
do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão e das empresas de ônibus
sobre a possibilidade de demissão de 3 mil cobradores de ônibus e a
dupla função imposta aos motoristas. 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, 30 de maio de 2019. Deputado Glalbert
Cutrim - Presidente, em exercício. Deputada Andreia Martins Rezende
- Primeira Secretária. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda
Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 776/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em

conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
Requerimento nº 242/2019, do Deputado Rafael Leitoa;

RESOLVE:
CONSTITUIR Comissão Temporária Especial, pelo prazo

de 180 dias, com a finalidade de promover estudos sobre um novo
Modelo de Governança de Recursos Hídricos e Saneamento Básico no
Estado do Maranhão, composta pelos Deputados Rafael Leitoa, Profº.
Marco Aurélio, Felipe dos Pneus e Dr. Yglésio (Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão), Vinícius Louro (Bloco Parlamentar
Democrático), Adriano (Bloco Parlamentar de Oposição), Fernando
Pessoa e Dra. Thaiza Hortegal (Bloco Solidariedade Democrática).

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 05 de junho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada ANDREIA MARTINS REZENDE - Primeira Secretária.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 745/2019, de 28 de maio de 2019,(republicar por incorreção)

nomeando KELLIN MEG SERRA LIMA MARTINS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 748/2019, de 30 de maio de 2019, exonerando DANILO
NOLETO DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo; MAYARA LIVIA DE JESUS PINTO,
do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete e
OZANAN DE CARVALHO SILVA NETO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 749/2019, de 30 de maio de 2019, nomeando MAYARA
LIVIA DE JESUS PINTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo; OZANAN DE CARVALHO SILVA
NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete e DANILO NOLETO DE SOUSA, para do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em
curso.

Nº 750/2019, de 30 de maio de 2019, exonerando SERGIO
AMARAL FONSECA, do Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
junho do ano em curso.

Nº 751/2019, de 30 de maio de 2019, nomeando JOÃO
VICTOR COSTA BARBOSA FONSECA, para exercer o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 753/2019, de 31 de maio de 2019 e tendo em vista a
solicitação da Deputada THAIZA HORTEGAL (3º Vice-Presidente),
exonerando CAROLINE CANTANHEDE FERREIRA, do Cargo
em Comissão Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 754/2019, de 31 de maio de 2019 e tendo em vista a
solicitação da Deputada THAIZA HORTEGAL (3º Vice-Presidente),
nomeando NIVALDO DA SILVA CANTANHEDE JUNIOR, para o
Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 764/2019, de 03 de junho de 2019 exonerando LUIS
GONZAGA GOMES ARAGÃO SOBRINHO, do Cargo em Comissão
Símbolo DAS-2, de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 765/2019, de 03 de junho de 2019 nomeando KEISE
DAYANA PEREIRA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2, de Assessor Parlamentar Adjunto do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.
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Nº 766/2019, de 03 de junho de 2019 exonerando JOSE

CARLOS SERRA BARBOSA, do Cargo em Comissão Símbolo DAI-
4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
junho do ano em curso.

Nº 767/2019, de 03 de junho de 2019 nomeando SERGIO
ANTONIO ROCHA VELOZO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4, de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 768/2019, de 04 de junho de 2019 exonerando JOSE
RIBAMAR RIBEIRO CELEDONIO, do Cargo em Comissão Símbolo
DAS-4 de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir da presente data.

Nº 769/2019, de 04 de junho de 2019 nomeando JORGE
ANTONIO ARAGÃO TRINDADE, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3, de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 770/2019, de 04 de junho de 2019 Tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 575/2019, que nomeou LEILIAN
MAEDJA DA SILVA FERRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3, de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
publicada no Diário da ALEMA nº 051 de 08 de abril do ano em curso.

Nº 771/2019, de 04 de junho de 2019 nomeando LEILIAN
MAEDJA FERRO CAMPOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3, de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 772/2019, de 04 de junho de 2019 nomeando PEDRO
BIAMAN PRADO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4, de
Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir da
presente data.

Nº 773/2019, de 04 de junho de 2019 nomeando NATÁLIA
BORGES VIEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1, de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 774/2019, de 05 de junho de 2019 tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 514/2019, que nomeou MARINA SERRA
PINTO MOURA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1, de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada
no Diário da ALEMA nº 047 de 01 de abril do ano em curso.

Nº 775/2019, de 05 de junho de 2019 nomeando MANOELA
SPOTTI GONÇALVES FONSECA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1, de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 777/2019, de 05 de junho de 2019 nomeando
CHRISTIANA BRAGA NUNES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 778/2019, de 05 de junho de 2019 nomeando LUANA
SANTOS TAVARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 779/2019, de 05 de junho de 2019 exonerando PEDRO
HENRIQUE DIAS DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Subdiretor de Sistemas, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir da presente data.

Nº 780/2019, de 05 de junho de 2019, nomeando IDENER
DA SILVA TORRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
junho do ano em curso.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
P A R E C E R Nº 002/2019

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

263/2019, 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.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 272/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente projeto tem como objetivo aumentar a segurança
do campo. A Patrulha Rural é uma guarnição que tem como intuito
combater constantes ações comandadas por quadrilhas especializadas
em roubos e furtos no meio rural.

Nos termos do presente Projeto de Lei, ao Poder Público, a
quem compete o desenvolvimento das ações de segurança pública,
cabe: a) instituir e organizar unidades de patrulhamento rural que
poderão estar vinculadas à Polícia Militar; b) sistematizar a coleta de
informações que proporcionem condições para melhor direcionamento
e emprego operacional do contingente, tornando as ações mais eficientes
e eficazes; c) desenvolver ações que busquem detectar os anseios e
preocupações da comunidade rural, tanto com relação a questões
socioambientais quanto com relação à criminalidade comum; d)
estabelecer a composição mínima das patrulhas rurais, tanto do ponto
de vista humano quanto material, observando para a designação a
existência de perfil compatível com a atividade; e) consolidar o
policiamento rural como atividade que contribua para a preservação da
ordem pública, por meio de emprego do contingente da Polícia Militar
seja na prevenção ou na repressão imediata aos delitos praticados na
zona rural; e f) definir responsabilidades pelo provimento de viaturas,
armamento e equipamentos a serem utilizados no patrulhamento rural.

A medida ora proposta, irá potencializar a atuação policial na
zona rural do Estado, principalmente no enfrentamento aos crimes
ligados a quadrilhas fortemente armadas e operacionalizadas por
verdadeiras organizações criminosas.

Ademais, o Estado pode e deve combater de maneira objetiva
as ações dessas organizações para compelir as ocorrências criminais e
devolver ao cidadão de bem, que mora em áreas rurais, a tranquilidade
e segurança para poder trabalhar e cuidar de sua família.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando promover melhores condições
de vida, garantindo bem-estar e segurança da população do Estado do
Maranhão.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é
oportuno, pois o momento é adequado, e também, atendendo a
legislação específica.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o Projeto de Lei nº 263/2019, é

meritório razão pela qual opinamos favoravelmente por sua aprovação,
na forma do texto original.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Segurança Pública votam pela

aprovação do Projeto de Lei nº 263/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 05 de junho de 2019.
Presidente: Deputado Rildo Amaral
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Rafael Leitoa
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
P A R E C E R Nº 003/2019

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

245/2019, de autoria do Senhor Deputado Zito Rolim, que Estabelece
Diretrizes para a prevenção e a punição de atos de vandalismo, pichação
e depredação do Patrimônio Público e Privado, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 268/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente projeto tem como objetivo evitar o vandalismo
contra o patrimônio público e privado.

O termo vandalismo tem sua origem na História Antiga e refere-
se diretamente a um dos povos que invadiram o Império Romano, já na
época enfraquecido. Estes grupos eram considerados, do ponto de
vista da Roma dos Césares, como bárbaros, pois não possuíam a cultura
desenvolvida por esta potência.

O vandalismo é uma atitude ou um modo de expressão que tem
como objetivo tentar destruir uma determinada cultura e sua arte, bem
como o patrimônio alheio.

 Atualmente a questão do vandalismo vem ganhando corpo
com a intensificação da violência, seus praticantes vêm aprimorando
seus métodos, unindo-se em gangues cada vez mais poderosas e letais,
não só pichando, danificando o patrimônio público e praticando
diversos tipos de violência contra a pessoa.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por estabelecer medidas
de combate aos atos de vandalismos como pichação, depredação do
patrimônio público e privado com medidas de cunho socioeducativo,
campanhas informativas e de conscientização, além de medidas de
cunho punitivo, que, por sua vez serão revertidas ao Fundo Estadual
de Cultura.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é
oportuno, pois o momento é adequado, e também, atendendo a
legislação específica.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o Projeto de Lei nº 245/2019, é

meritório razão pela qual opinamos favoravelmente por sua aprovação,
na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Segurança Pública votam pela

aprovação do Projeto de Lei nº 245/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 05 de junho de 2019.

Presidente: Deputado Rildo Amaral
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Duarte Júnior

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 28/2019
referente à ARP n.º 33/2018, Pregão Presencial n.º 030/2018- CPL, processo
administrativo n.º 2862/2018-ALEMA. OBJETO: Aquisição de
“fechaduras e molas aéreas” conforme especificações da presente Ordem
de Fornecimento. CONTRATADA: A MARQUES DA SILVA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI-ME. NOTAS DE EMPENHO: 2019NE001126 (GRUPO 01),
no valor de R$ 11.530,00 (onze mil, quinhentos e trinta reais) e
2019NE001127 (GRUPO 02), no valor de R$ 1.960,00 (hum mil,
novecentos e sessenta reais), ambas emitidas em 30/05/2019. BASE
LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º
1718/2019. PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias contados da assinatura
da Ordem de Fornecimento pela Contratada. DATA DA ASSINATURA:
04/06/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa
do Maranhão – Otávio Parga Reis Neto- Fiscal do Contrato; Valney de
Freitas Pereira- Diretor Geral; A MARQUES DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME.
CNPJ nº 05.893.746/0001-95 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 04 de
junho de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa
nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 955/
2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2019-
CPL/ALEMA, de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral da
Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 1555/2019-
ALEMA e autorizo a celebraçãp do contrato com a empresa vencedora do
certame, a empresa S AMORIM DOS SANTOS – ME, CNPJ
15.578.915/0001-56, para o GRUPO ÚNICO, com valor de R$ 70.087,60
(Setenta mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos), nos termos do
Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se diretamente à
Comissão Permanente de Licitação para cumprimento das normas legais.
São Luís–MA, 04 de junho de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 1817/2019 e 1915/2019

(apensos) -ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 2018
e da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e
Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade
de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com a empresa CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA., CNPJ n°. 36.003.671/0001-53, para efetivação das inscrições
dos servidores, o Sr. Francisco Murario de Araújo Filho (matrícula
n° 1637073) e a Sra. Cléia Ferreira da Silva (matrícula nº 1634260)
,  no Curso “Pesquisa de Mercado, Estiumativa de Preços e Negociação
nas Contratações Públicas”, a ser realizado na cidade de Sâo Paulo/SP, no
período de 13 a 15 de maio de 2019, no valor total de R$ 5.580,00 (cinco
mil, quinhentos e oitenta reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores
resultados dos profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26,
caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-
SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  04 de junho
de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA
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