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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/06/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.06.2019

I – VETOS PARCIAIS  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

1. VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 073/2012,
DE AUTORIA DA DEPUTADA VIANEY BRINGEL, ENVIADO
PELA MENSAGEM Nº 091/2014, QUE DISPÕE SOBRE A
IDENTIFICAÇÃO E O REGISTRO OBRIGATÓRIOS DE
INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA NO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À MANUTENÇÃO DO VETO.
RELATOR DEPUTADO JOTA PINTO.

2. VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 172/2012,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CARLOS AMORIM, ENVIADO
PELA MENSAGEM Nº 003/2013, QUE DISPÕE SOBRE OS
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO FICAM OBRIGADAS A EXPOR EM LOCAIS DE
FÁCIL VISIBILIDADE E ACESSO AOS CONSUMIDORES,
TABELA CONTENDO PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS
GRATUITAMENTE PELA INSTITUIÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO CARLOS
ALBERTO MILHOMEM.

II – VETOS TOTAIS  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

3. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 158/2013, DE
AUTORIA DO DEPUTADO RAIMUNDO LOURO, ENVIADO
PELA MENSAGEM Nº 031/2014, QUE DISPÕE SOBRE A
ISENÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA
DE TAXA DE INSCRIÇÃO JUNTO A VESTIBULARES DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO E DE
CONCURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
CONTRÁRIO DA C.C.J.C. À MANUTENÇÃO DO VETO.
RELATOR DEPUTADO MANOEL RIBEIRO.

4. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 194/2015, DE
AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, ENVIADO PELA
MENSAGEM Nº 123/2015, QUE DISPÕE SOBRE O
RECONHECIMENTO, NO ESTADO DO MARANHÃO, DE
DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU
(MESTRADO E DOUTORADO) CURSADOS NOS PAISES DO
MERCADO COMUM DO SUL-MERCOSUL E EM PORTUGAL.
COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

5. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 195/2015, DE
AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, ENVIADO PELA

MENSAGEM Nº 121/2015, QUE ACRESCENTA O § 3º AO ART. 3º
DA LEI 6.915, DE 11 DE ABRIL DE 1997. ALTERADA PELA LEI
Nº 10.206 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE
A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE
PESSOAL PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO FÁBIO
MACÊDO.

6. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 255/2015, DE
AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, ENVIADO PELA
MENSAGEM Nº 153/2015, QUE REGULAMENTA A
VAQUEJADA COMO PRÁTICA DESPORTIVA E CULTURAL NO
ESTADO DO MARANHÃO INSTITUI MEDIDAS DE
PROTEÇÃO E COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS
DURANTE O EVENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À MANUTENÇÃO DO
VETO. RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACÊDO.

7. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 026/2017, DE
AUTORIA DO DEP. WELLINGTON DO CURSO, ENVIADO
PELA MENSAGEM Nº 052/2018, QUE DISPÕE SOBRE A
IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE INFORMAÇÃO E
PROTEÇÃO À GESTANTE E PARTURIENTE CONTRA A
DESUMANIDADE OBSTÉTRICA NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO PROF.
MARCO AURÉLIO.

8. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 049/17,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 034/2018, DE AUTORIA DO
DEP. WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE TV A CABO, DE CARTÃO DE
CRÉDITO E SIMILARES MANTEREM EM SUAS PÁGINAS NA
INTERNET LINK PRÓPRIO QUE POSSIBILITE AO
CONSUMIDOR REALIZAR A SUSPENSÃO OU O
CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO VIA INTERNET. COM PARECER FAVORÁVEL DA
C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEP.
GLALBERT CUTRIM.

9. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 165/2017, DE
AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, ENVIADO PELA
MENSAGEM Nº 055/2017, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO
DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS SEXTA-FEIRA E
VÉSPERA DE FERIADOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
C.C.J.C. À MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO
DR. LEVI PONTES.

10. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE
AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, ENVIADO PELA
MENSAGEM Nº 054/2018, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE
DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DIABETES
NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

11.PROJETO DE LEI Nº 125/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE ESTABELECE AS
DIRETRIZES PARA A INSTITUIÇÃO DA CAMPANHA
PERMANENTE DE COMBATE AO BULLYING NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATORA DEPUTADA MICAL
DAMASCENO.

12.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.

13.PROJETO DE LEI Nº 143/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE INSTITUI, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA
ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DESPERDÍCIO
DE ALIMENTOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

14. REQUERIMENTO Nº 311/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O
PROJETO DE LEI Nº 292/2019, DE SUA AUTORIA, 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
URBANOS E INTERURBANOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 325/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O
PROJETO DE LEI Nº 233/2019, DE SUA AUTORIA.

16. REQUERIMENTO Nº 327/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESARQUIVADO, COM O
CONSEQUENTE RETORNO À TRAMITAÇÃO, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 318/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE
APÓS OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO AO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SOB COMANDO DO MINISTRO
PAULO GUEDES,  PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS PARA A REFORMA
DAS BARRAGENS NO MARANHÃO, CITADOS NO PLANO
DE AÇÕES ESTRATÉGICOS PARA A REABILITAÇÃO DE
BARRAGENS DA UNIÃO (PLANERB),  CONFIRMADAS
DURANTE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL DO DNOCS,
ÂNGELO GUERRA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA. (1ª SESSÃO).

18. REQUERIMENTO Nº 322/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR
À FAMÍLIA DA PROFESSORA VALQUIRIA ARAÚJO, PELO SEU

FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08 DE JUNHO, NA CIDADE
DE CAXIAS.

19. REQUERIMENTO Nº 324/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
FALTA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 06 DE JUNHO, EM
RAZÃO DE ESTAR PARTICIPANDO COMO PALESTRANTE
DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL  DE SAÚDE DO
MARANHÃO.

20. REQUERIMENTO Nº 326/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR
À FAMÍLIA DO SENHOR JOSÉ ANTÔNIO MARANHÃO
PIORSKY, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08 DE
JUNHO, NA CIDADE DE CAXIAS.

21. REQUERIMENTO Nº 328/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONDOLÊNCIA À FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DAS
GRAÇAS CASSAS DE LIMA, PELO FALECIMENTO DO SEU
ESPOSO MÉDICO CASSAS DE LIMA, OCORRIDO NO DIA 05/
06/19.

22. REQUERIMENTO Nº 329/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONDOLÊNCIA À SENHORA JAMILE TROVÃO DOS
SANTOS E FAMÍLIA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO
PROFESSOR JOAQUIM CESAR DOS SANTOS, OCORRIDO NO
DIA 04/06/19.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/06/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 303/19, de autoria do Senhor

Deputado Carlinhos Florêncio, dispõe sobre os critérios de seleção e
admissão na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL
para estudantes filhos de trabalhadores rurais cuja renda familiar per
capta não ultrapasse dois salários mínimos, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 304/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, dispõe sobre a concessão do pagamento
da meia-entrada em eventos, às doadoras de leite materno no Estado
do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 300/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que cria a Política Estadual do Etanol
Social.

2. PROJETO DE LEI N° 301/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que classifica o Município de Barra do
Corda como Município de Interesse Turístico.

3. PROJETO DE LEI N° 302/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que isenta do pagamento de emolumentos pela
emissão de Certidão de Casamento Atualizada, as pessoas
reconhecidamente pobres e dá outras atividades.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 298/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, institui o “Dia da Policial Civil e da Bombeira
Militar”, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 299/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, considera de Utilidade Pública, o Instituto
GARDEANE-IG, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar-MA.

ORDINÁRIA 4ª E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 296/19, de autoria do Senhor

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

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 11 DE JUNHO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia onze 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, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio,
Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Paulo
Neto e Rafael Leitoa.

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 303 / 19

Dispõe sobre os critérios de seleção e admissão
na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA
e Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão - UEMASUL para estudantes filhos de
trabalhadores rurais cuja renda familiar per capta
não ultrapasse dois salários mínimos, e dá outras
providências.

Artigo 1º - A UEMA, Autarquia de regime especial , pessoa
jurídica de direito público, criada pela Lei Ordinária nº 4.400, de 30 de
dezembro de 1981, e a UEMASUL, Autarquia de regime especial,
pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei Ordinária nº 10.523,
de 3 de novembro de 2016 deverão incluir em seu sistema especial de
reserva de vagas, a reserva de 10% de vagas especiais, destinadas aos
filhos de trabalhadores rurais.

I – Os alunos deverão comprovar a condição de sua família
como sendo de trabalhadores rurais;

II – Os candidatos às vagas previstas nesta Lei deverão
comprovar a renda familiar per capta, que não deve ultrapassar a dois
salários mínimos.

Artigo 2º As vagas previstas nesta Lei darão acesso somente
aos cursos de licenciatura e/ou bacharelado ligados às atividades do
Campo, tais como os cursos de agronomia, engenharia florestal,
zootecnia, medicina veterinária, ciências biológicas, engenharia de
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alimentos, administração de empresas rurais e cooperativas entre outros
cursos que venham a ser disponibilizados pela UEMA E UEMASUL.

Artigo 3º- Para os efeitos desta Lei serão considerados
trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções
diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados
em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos
ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais
ou comerciais, conforme expresso na alínea “b” do artigo 7° da CLT.

Artigo 4º - As vagas previstas no artigo 1° desta Lei serão
preenchidas pelos candidatos que obtiverem o melhor desempenho
dentre os optantes da respectiva categoria.

Artigo 5° - O estudante que quiser concorrer às vagas previstas
nesta Lei deverá no ato da inscrição aos processos seletivos da UEMA
e UEMASUL, manifestar sua opção pela vaga destinada a filhos de
trabalhadores rurais, no formulário de inscrição e apresentar a
documentação prevista e exigida nos incisos I e II, do artigo 1° da
presente Lei.

Artigo 6º - Esta lei será regulamentada pelo poder Executivo,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 29 de abril
de 2019. - CARLINHOS FLORÊNCIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei, tem por finalidade dispor sobre os
critérios de seleção e admissão na Universidade Estadual do Maranhão
– UEMA e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão
- UEMASUL para estudantes filhos de trabalhadores rurais cuja renda
familiar per capta não ultrapasse dois salários mínimos.

O Maranhão é o estado brasileiro com o maior percental da
população rural do país, são cerca de 2.427.640 pessoas morando na
zona rural, o que corresponde a 36,9% de toda a população do estado,
são dados Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Os agricultores familiares são responsáveis pela grande maioria
dos alimentos nas mesas dos brasileiros, segundo dados do Ministério
do Desenvolvimento Agrário são cerca de 70% dos alimentos que
consumimos, ademais, essa classe trabalhadora atua efetivamente na
participação no Produto Interno Bruto (PIB) - soma de todas as riquezas
– nacional,  no entanto, ainda existe um deslocamento populacional
muito grande migrando do campo para as cidades em busca de educação.

Nesse sentido, reconhecendo as potencialidades do nosso
estado é que devemos Implementar ações de apoio aos estudantes,
filhos de agricultores, buscando sua permanência no campo, tornando-
o capaz de interferir propositivamente no desenvolvimento rural
sustentável, tomando como base os princípios da agro ecologia e a
legitimação de mecanismos de controle social, bem como lançando mão
dos conhecimentos agregados nos cursos superiores disponibilizados
pela UEMA e UEMASUL através do sistema especial de reserva de
vagas aqui debatidos.

Portanto, investimentos no ensino de matérias ligadas a
agropecuária constituem uma estratégia importante das ações de
desenvolvimento local e regional, tornando a permanência produtiva
dos filhos dos agricultores dentro do núcleo de produção familiar,
gerando os efeitos dinâmicos de tais investimentos para o
desenvolvimento das cadeias produtivas.

Por todo o exposto, não restam dúvidas da necessidade da
aprovação do presente projeto de lei, como medida de promover o
Direito e a mais legítima justiça social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 15 de maio de 2019. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 304 / 19

Dispõe sobre a concessão do pagamento da meia-
entrada em eventos, às doadoras de leite materno
no Estado do Maranhão.

Art. 1° Fica concedida a concessão do pagamento da meia-
entrada em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais, shows,
exposições de arte, exibições cinematográficas, circenses, eventos
esportivos, de lazer, cinema, entretenimento e demais manifestações
culturais no Estado do Maranhão às doadoras de leite materno.

Art. 2º A meia-entrada deverá corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do valor do ingresso cobrado.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei
estabelecendo as formalidades do documento (carteira ou declaração
emitida pelo Banco de Leite) que comprove a condição de doadora, e
as sanções pelo descumprimento da norma.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de junho de 2019.  -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA
O aleitamento materno previne o bebê de infecções

gastrointestinais e respiratórias, e protege contra alergias. A
amamentação é um ato que contribui para o bom desenvolvimento da
criança e traz uma série de benefícios para a saúde das mães. O
Ministério da Saúde incentiva o leite materno como alimento exclusivo
nos seis primeiros meses de vida e que seja complementado com
alimentos adequados até os dois anos de idade ou mais.

A doação de leite materno é considerada um gesto de
solidariedade e amor. É a forma de proteção mais econômica e eficaz
para redução da mortalidade infantil. O mês de agosto ganhou a
simbologia de “Agosto Dourado”, para divulgar a luta pelo incentivo à
amamentação. A cor dourada foi escolhida para evidenciar o padrão
ouro de qualidade da alimentação proporcionada pela amamentação.

               A presente proposta visa estimular a promoção e
incentivo às doações de leite materno, tendo em vista que os bancos de
leite no Maranhão enfrentam constantemente problemas no estoque.
O objetivo é ampliar o processo de doação de leite, para que mais vidas
sejam salvas.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares,
no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de junho de 2019.  -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

REQUERIMENTO Nº 322 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família da Ilustre Professora
Valquíria Araújo de Caxias, que foi Secretária Municipal de Educação,
na gestão do prefeito Hélio Queiroz e Secretária Municipal de Cultura
e Turismo, na gestão do prefeito Humberto Coutinho, além de diretora
do CESC-UEMA e membro do Instituto Histórico e Geográfico de
Caxias e da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do
Maranhão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de junho de 2019,
aos 76 anos de idade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de junho de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19
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REQUERIMENTO Nº 324 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro que depois de ouvida a Mesa seja justificada a minha falta à
Sessão Plenária de 06 de junho de 2019, que ocorreu em razão de estar
participando como palestrante, da 10ª Conferência Estadual de
Saúde do Maranhão (Programação e  Certificado anexos), realizada
de 05 a 07 de junho no Rio Poty Hotel.

Plenário Deputado Nagib Kaickel em 10 de junho de 2019. -
Helena Duailibe - DEPUTADA ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19

REQUERIMENTO Nº 325 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei N°
233/2019, de minha autoria, que dispõe sobre a busca imediata de
pessoas com idade até 18 anos, com deficiência física ou sensorial e
idosos, no âmbito do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, em 10 de junho de 2019. - Neto Evangelista
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19

REQUERIMENTO Nº 326 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do Senhor José
Antônio Maranhão Piorsky, Engenheiro Civil natural de Codó, que foi
diretor do DER e do Saae/Caxias, contribuindo ainda com grandes
obras no município de Caxias como o Conjunto Ipem e o Mirante da
Balaiada, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Caxias, no dia 08
de junho de 2019, aos 73 anos de idade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de junho de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19

REQUERIMENTO Nº 327 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 132, parágrafo único, do
Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após a
aprovação do Plenário, seja desarquivado, com o consequente
retorno à tramitação, o Projeto de Resolução Legislativa n.º 032/
2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 11 de junho de 2019. - Dra. Helena Duailibe – Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19

REQUERIMENTO Nº 328 / 19

Senhor Presidente,

 Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeremos a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que
seja enviada Mensagem de Pesar a família do médico Antônio Jose
Cassas de Lima, falecido em 05 de junho do corrente ano.

Dr. Cassas, como era conhecido, marcou sua passagem pelo
esporte maranhense, notadamente no time do Moto Clube de São
Luís, seu time do coração.

 Sua história na medicina se confunde com a do futebol
maranhense, onde atuou por muitos anos.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 10 DE JUNHO DE  2019. -
Helena Duailibe - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19

REQUERIMENTO Nº 329 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada Mensagem de Condolências, à Senhora Jamile Trovão dos
Santos e família, pelo falecimento de seu dileto esposo, Professor
Joaquim Cesar dos Santos, ocorrido na noite de 04.06 do corrente.

Destacamos que o Professor Joaquim, era natural de Cururupú-
MA, e ex-professor da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA,
onde também exerceu a função de Reitor.

Foi também sócio histórico da APRUEMA - Associação dos
Professores da UEMA e docente do Departamento de Química do
Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais (CECEN).

Pela profícua atuação como professor e Reitor, a UEMA
decretou luto oficial por três dias.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 06 de Junho de 2019. –
Helena Duailibe – Deputada Estadual – Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.06.19
EM: 11.06.19

INDICAÇÃO Nº 782 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador Flavio Dino, bem como ao
Excelentíssimo Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto
Silva, solicitando que sejam realizadas Melhorias na MA-212 que
interliga as cidades de Palmeirandia/MA e Peri Mirim/MA.

A MA-212 proporciona um trajeto mais eficiente entre as
cidades de Palmeirandia, Peri Mirim e outras cidades limítrofes, bem
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como, diversos povoados. Entretanto a referida rodovia precisa passar
por reformas e melhorias para proporcionar mais segurança e rapidez
para a população que nela trafega, bem como melhorar o escoamento
da produção de pequenos produtores dessa região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 12 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

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

INDICAÇÃO Nº 783 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao Senhor
Antonio Leite dos Santos Filho, Diretor Geral do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT em Brasilia – DF,
bem como ao Superintendente Executivo Substituto do órgão no
Maranhão, Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando que sejam
realizadas Melhorias na BR-402 que interliga as cidades de Bacabeira
/MA e Barreirinhas/MA.

A MA-402 proporciona um trajeto mais eficiente entre as
cidades de São Luís, Bacabeira, Barreirinhas e outras cidades limítrofes,
bem como, diversos povoados. Entretanto a referida rodovia federal
da Rotas das Emoções precisa passar por reformas e melhorias para
proporcionar mais segurança e rapidez para a população que nela
trafegam, em especial os turistas brasileiros e estrangeiros que vem
visitar o Maranhão nos Festejos Juninos e na alta temporada das
Férias de Julho e que desejam visitar os Lençóis Maranhenses através
da rodovia federal da rota das emoções que liga o Maranhão ao Piauí e
Ceará.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 12 de junho de 2019- DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

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

INDICAÇÃO Nº 784 / 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 GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DO MARANHÃO,
SENHOR CAYUS OLIVEIRA, no sentido de tomar providências
quanto a DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MÉDICO PERITO PARA
A AGÊNCIA DO INSS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA.  A
presente indicação se faz necessária e urgente, diante dos problemas
que a população de Pinheiro e região vem sofrendo com a falta de um
médico perito na agência, que mesmo carente de recursos, muitas vezes
tem que se deslocar para outra localidade para que possam ser atendidas
e assim agendar uma perícia médica, o que em muitos casos implica em
morosidade e ineficiência do atendimento. Sabemos que a concessão e
o pagamento de benefício previdenciário envolvem a própria
sobrevivência das pessoas que dele necessitam, dessa forma, não é
justo que essas pessoas sejam penalizadas pelos problemas na
prestação de serviços públicos. Diante do exposto, se faz necessário a
união de esforços, na busca pelo aprimoramento no atendimento dos
segurados em um dos setores com maior demanda, que é o da perícia
médica.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 10 de Junho 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.

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Tem algum orador inscrito? Nenhum
orador inscrito no Pequeno Expediente. Vamos suspender, por cinco
minutos, a Sessão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão. E eu quero aqui
cumprimentar o senhor Lourinho, de Viajão dos Crentes, é líder político,
é um prazer recebê-lo. Não há um nenhum orador inscrito no Pequeno
Expediente. Com a palavra, o Deputado Rigo Teles, cinco minutos,
sem direito a parte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, galeria. Senhora Presidente, eu subi, aqui à tribuna desta
Casa, para pedir à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é
presidia pelo nobre Deputado Neto Evangelista, para apreciar um
projeto de suma importância para as pessoas idosas que precisam se
deslocar às agências bancárias, principalmente no horário de pico e no
horário que agências são regularmente abertas ao público. Esse projeto
dispõe sobre a obrigação das agências bancárias disponibilizarem um
funcionário especial para atender nos caixas de atendimento. Então a
pessoa chega já com idade um pouco avançada ou então com
necessidades especiais, às vezes, até em cadeira de roda, e não tem
como se dirigir a um caixa eletrônico, a fazer as suas obrigações. Tem
que fazer numa agência bancária, principalmente no caixa eletrônico. E
às vezes precisa de um atendimento especial, precisa de alguém para
orientá-lo, para que faça o seu interesse, o que vem a fazer, ou
pagamento, ou saque, ou seja o que for, que é de necessidade do usuário,
que é uma pessoa, que é um contribuinte também da agência, é cliente
da agência. E, às vezes, há dificuldades em quase todos os aspectos. Eu
já assisti muito. Já presenciei. Algumas vezes em que eu estou numa
agência, vejo uma pessoa idosa, Deputado Pará Figueiredo, uma pessoa
com necessidades especiais pedindo uma ajuda. E não é legal, não é
normal a pessoa está ali no caixa eletrônico com o cartão para fazer
algum atendimento e pedir ajuda a terceiros. Pode ser que, nesse meio,
haja pessoas maldosas. Mas o que eu posso é o seguinte, até as pessoas
que, às vezes, chega em cadeiras de rodas com acompanhante, que é
uma pessoa de confiança, que é uma pessoa que mora, às vezes, com a
pessoa, cuida da pessoa, mas ela não tem conhecimento na frente da
máquina, no caixa eletrônico para fazer todas as operações que aquela
pessoa precisa fazer. Então precisa de um funcionário da agência
bancária para fazer esse atendimento. Então esse é o nosso pedido
aqui, para que nós possamos apreciar esse projeto o mais rápido
possível. Projeto nº 285/2019, que é um projeto de lei de minha autoria,
para disponibilizar, para que as agências bancárias disponibilizem um
funcionário para atender aquelas pessoas de necessidades especiais ou
pessoas idosas, porque precisam. Essas pessoas é que contribuem
para que segurem as agências, tanto faz agência dos bancos privados
como dos bancos particulares. Então eu queria aqui pedir ao Deputado
Neto Evangelista, à CCJ que apreciasse esse projeto meu o mais rápido
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possível, para que nós pudéssemos dar mais esse presente, valorizar
mais ainda e reconhecer as pessoas que já têm uma idade avançada ou
que tem necessidades especiais. Então, Senhora Presidente, eu peço
aqui que a CCJ dê o seu parecer o mais rápido possível. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Rildo, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento os meus
amigos deputados estaduais. Cumprimento o Maranhão, especialmente,
senhores, eu cumprimento a cidade de Imperatriz. Ontem, Pastor, veio
uma comitiva de cidadãos imperatrizenses assistir ao julgamento do
policial Dalvane aqui pelo desaforamento que aconteceu, na cidade de
Imperatriz, e veio esse pronunciamento dele para cá. Infelizmente, o
policial foi condenado e a gente lamenta principalmente porque a
Promotoria fez de tudo para condená-lo, de tudo, até chamar seus
colegas de Imperatriz, os outros promotores lá de incompetentes o
Promotor teve que chamar. Todas as perguntas para as testemunhas
que fazia ele não deixava as pessoas responderem. Se aquilo ali é tática
de quem quer condenar por condenar, acaba condenando a própria
sociedade de Imperatriz quando diz que, em Imperatriz, o policial ia
ser absolvido porque a cidade o tinha como uma pessoa muito querida.
O policial foi acusado, em 2012, numa troca com um elemento, do
elemento ter falecido, encontraram a pessoa em torno de cinco, seis
horas depois do acontecido, três horas, e nessa cronologia, sem conhecer
geograficamente a cidade de Imperatriz, ele conseguiu essa condenação
num júri popular, que que clama por segurança, mas um júri popular
de São Luís que não conhece culturalmente nossa cidade, que não
conhece quem é o policial, que não acontece a dinâmica do que aconteceu
porque não sabe nem o tamanho da cidade. Lá se falava em cinco
bairros, inclusive que uma guarnição que apoiou na hora da troca de
tiro estava no Ciretran, e o Promotor insistia em perguntar: “Vocês
estavam no Ciretran ou no Centro?”. Sendo que o Ciretran é no Centro
da cidade de Imperatriz. Enquanto se condena o policial Dalvane, não
se condena somente ele, condena a instituição militar, condena a cidade
de Imperatriz, tanto que nas alegações, no desaforamento diz que o
policial é muito bem visto pela sociedade, quer dizer que ele tem que
ser mal visto para ser julgado pela sociedade que ele ajuda a preservar?
A cidade de São Luís já esteve entre as dez cidades mais violentas do
Brasil. Aconselho as pessoas daqui, quando precisarem da polícia, a
ligarem para a Liga da Justiça para chamar o Thor, para chamar o
Batman, para chamar o Hulk, porque a polícia daqui não pode defendê-
las. Lamentamos a condenação do policial que de lá já desceu para o
Presídio Militar, tendo sido condenado a 16 anos e dois meses. Pasmem
os senhores, sem nenhuma lógica técnica porque não encontraram
munição, parte do julgamento diz que uma testemunha aqui não veio
nem aqui, Pastor Cavalcante, diz que a testemunha ouviu mais de 30
tiros, entre 30 e 40, e ela abriu a porta e falou: “Rapaz, parem de atirar
porque meu filho está dormindo”. Quem é que vai ouvir 30 tiros e vai
abrir a porta para dizer que o filho está dormindo? Para pararem com
o barulho?! E queria lamentar, lamentar muito, a cidade de Imperatriz
hoje amanheceu triste porque o policial goza de respeito, goza de toda
a credibilidade diante da sociedade, Deputado Antônio Pereira, mas foi
condenado a 16 anos e dois meses. Muitas vezes o policial extremamente
conhecido e cronologicamente eles esquecem, pelo menos, em
Imperatriz, o promotor não foi, ele disse que o policial tinha um
programa, em 2012, na época do acontecido, e era muito conhecido.
Não, ele era conhecido pelas ações dele e quando precisa ele, de maneira
voluntariosa, ele se pronunciava e ia atender, muitos casos. Lembro
que, em 2014, quando mataram um professor, o Dalvane se prontificou
a ir atrás, tem tanto respeito, senhores, que, em 2017, quando
assassinaram um policial militar, o pai do assassino do policial militar
só entregava o filho dele, assassino do policial, se o policial Dalvane
fosse lá recebê-lo para levá-lo para a Justiça com medo de um revide da

tropa, mas fica aqui, os 7 cidadãos que ajudaram a condenar o soldado
Dalvane, que quando precisarem da polícia, procure os heróis, porque
os militares que são seres normais, não pode mais atendê-lo, porque a
sociedade quer mais é julgar e condenar do que realmente tratar quem
os defende. Fica aqui, não o meu sentimento de pesar, mas de toda
cidade de Imperatriz.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Roberto. Declina. Deputado
Vinícius Louro, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria e internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para falar da grande agenda que nós tivemos neste fim de
semana. Começamos no sábado, na cidade de Chapadinha, onde eu
quero aqui parabenizar o Carlos Henrique, proprietário do parque CH
de Vaquejada, onde a gente vem dando total apoio a esse esporte,
entendendo que tanto gera emprego como renda. É uma atividade que
está crescendo ainda mais em todo o Estado do Maranhão. E eu fico
muito feliz de estar representando essa classe, andando todo o Estado
do Maranhão, também participando das cavalgadas, com os muladeiros.
E a gente vê esse crescimento, essa fomentação de recursos que ela
vem gerando em todas as cidades. A gente anda nas cidades, as cidades
com os hotéis lotados, restaurantes vendendo, os autônomos como
cabeleireiros, seguranças, mototaxistas, todos esses trabalhando ainda
mais dentro do seu negócio. E lá nós tivemos com o nosso grupo
político, onde eu quero agradecer a hospitalidade do Júnior, da JR
Vaquemídia, que esteve lá todo o tempo presente com a gente. Visitamos
algumas pessoas daquela cidade, onde a gente foi votado também na
cidade de Chapadinha. E me colocando à disposição. Lá também
estiveram presentes no Parque CH, o ex-presidente da OAB e ex-
secretário de Segurança, Raimundo Marques, que é pai do Carlos
Henrique. Estiveram também o Prefeito de Paço do Lumiar, o Domingos
Dutra, prestigiando também essa belíssima festa e outras lideranças
que ali passaram. Um momento que eu chamo a classe aqui os
Deputados que possam incentivar, apoiar porque é de suma
importância. Dentro também dessa agenda, nós estivemos na cidade de
Pedreiras, no povoado Pau D’arco, onde lá também foi realizada uma
grande vaquejada pela família do Dr. Válber, médico de Pedreiras,
também organizada pelo Válber Filho e tem começado com o pé direito
o esporte de vaquejada, vaqueiro. E eu quero parabenizá-lo pela
organização. E foi campeão lá da classe iniciante. O Bruno Corvino,
Presidente da Câmara, também dando total apoio. E a gente não poderia
deixar também de ir nessa grande festividade. Estiveram presentes
Raimundo Louro, ex-prefeito, ex-deputado, minha mãe, Adelaide, a
vaqueirama representando o Parque Maratá, da cidade de Pedreiras. E
foi feita uma grande tropa de elite. E eu fico feliz de realmente estar
sendo convidado, o reconhecimento no estado do Maranhão dessa
classe. Além da vaquejada, Deputado Edivaldo Holanda, nós temos as
cavalgadas, que movimenta muitos muladeiros. A última cavalgada que
eu fui foi na cidade de Carolina, onde tinha lá mais de dois mil animais
sendo montados. E as pessoas nas ruas, nas portas de casa vendo essa
valorização que está acontecendo tanto com a cavalgada como com a
vaquejada. E iremos ter agora grandes circuitos de grande
representatividade em todo o estado do Maranhão, como é o circuito
da AVMA de vaquejada. Associação onde eu quero parabenizar o Almir,
os donos e proprietários de parque vaquejada, como Ronan Lima.
Quero aqui também dizer que nós continuaremos dando total apoio,
porque entendemos a geração de empregos, a geração de renda que esse
esporte traz em todas as cidades que são realizadas as vaquejadas.
Então, a vaquejada hoje é uma vaquejada legal. Nós fomos o criador do
projeto de lei que regulamenta o esporte de vaquejada e contra os maus
tratos de animais. Fizemos uma Indicação ao projeto de lei para isenção
do exame de anemia e mormo em todos os equinos e muares do estado
do Maranhão, como também colocamos um recurso, que vou entregar
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agora para o Reitor da UEMA, no valor de 200 mil reais para que a
gente possa equipar o Hospital Veterinário de nosso Estado. É
inadmissível que hoje, em pleno século XXI, os criadores de equinos
têm que levar seus animais para Teresina, para Fortaleza, para clínicas
especializadas para tratar de um problema que ele vasta todos os
equinos, que é a cólica. Então, Deputado Ariston, nós temos também
que incentivar. Eu sei que lá na sua cidade, onde você é representado,
tem as grandes cavalgadas. Vai ter uma grande vaquejada. E nós temos
que incentivar para que realmente os nossos animais aqui do estado do
Maranhão sejam tratados aqui no estado do Maranhão. E esse recurso
para a mesa cirúrgica do hospital veterinário daqui do Maranhão vai
poder cuidar e capacitar também todas as pessoas que estão fazendo o
curso de Medicina Veterinária. Hoje, se forem dentro dessa especialidade
de cirurgias para tratamento de cólicas, nós não temos nenhuma prática
para esses profissionais na área veterinária de nosso estado do
Maranhão. Meu muito obrigado, Senhor Presidente

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, meu governador Presidente
Othelino, demais pares, Deputados, Deputadas, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Recebemos hoje, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, representantes da
Adepol, Associação dos Delegados da Polícia Civil, e também do Sinpol,
do Sindicato dos Policiais Civis no Estado do Maranhão. Recebemos
tanto o doutor Elton John como o doutor Melônio, delegado da Polícia
Civil, e tratamos de um projeto de lei que veio para a Assembleia, pois
acreditamos que tem um erro, tem incoerência. Agora à tarde, haverá
reunião na CCJ, Deputado César Pires vai apresentar à CCJ, vai
apresentar ao Deputado Neto Evangelista, para que possamos fazer
essas correções. Definimos também outras ações em defesa da Polícia
Civil, inclusive uma audiência pública que será para tratar do processo
seletivo permanente de remoção dos policiais civis. Há uma reclamação
por parte dos policiais civis e, às vezes, a pressão em cima do policial
e uma pressão política nessas remoções. Então vamos tratar de forma
muito responsável com os policiais civis, delegados, agentes, peritos,
escrivães. Nós recebemos também a denúncia da falta de estrutura em
algumas delegacias, dentre elas a delegacia do plantão de Bacabal e
também do João Paulo. Já fizemos requerimento, apresentamos
requerimento à Comissão de Segurança da Assembleia, para que
possamos fazer uma visita in loco. Como é muito dispendioso o gasto
para se fazer a visita à delegacia de Bacabal, vamos fazer uma visita in
loco à delegacia do João Paulo, para ver as condições precárias, a falta
de infraestrutura na delegacia do João Paulo. Então a nossa solicitação
para que uma comissão de deputados da Assembleia possa fazer uma
visita à delegacia do João Paulo para constatar a falta de infraestrutura,
a precariedade da delegacia do João Paulo. Além disso, também tratamos
da falta de efetivo na Polícia Civil. Tem mais de 300 policiais que já
fizeram curso de formação e estão aguardando o chamamento,
aguardando a nomeação. Estou tratando dessa situação também e vamos
apresentar um requerimento de indicação para que o Governo do Estado,
em caráter de urgência, possa apreciar a possibilidade de nomeação de
mais policiais civis no estado do Maranhão. Ao mesmo tempo, fazemos
a defesa dos policiais militares do Estado do Maranhão. Tínhamos
agendado para esta semana uma audiência na OAB, mas foi marcada
para a próxima semana, então, na próxima semana, na próxima segunda-
feira, dia 17, estaremos na OAB, a partir das 14h, em uma audiência
para tratar do ajuizamento da Ação Civil Pública pela OAB em defesa
dos soldados formados e não nomeados no concurso da Polícia Militar.
Então, na próxima segunda-feira, dia 17, às 14h, estaremos numa
audiência na OAB para tratar dessa questão da nomeação dos aprovados
no concurso da Polícia Militar. Para finalizar, Senhoras e Senhores,
nós queremos tocar num ponto que é muito polêmico e muito caro
para o Deputado Wellington, que é a qualidade da educação pública do

Estado do Maranhão. Hoje recebemos a denúncia que, pela quinta vez,
uma escola, na Vila Tijupá Queimado, em São José de Ribamar, foi
arrombada, já é o quinto arrombamento, já é a quinta invasão a essa
escola em 2019. Nós já denunciamos aqui que nas escolas da rede
pública estadual, o Governador Flávio Dino está demitindo 1.200
vigilantes, temos o mesmo problema também na rede municipal, no
caso dessa escola, lá no Tijupá Queimado, lá em São José de Ribamar.
E veja o absurdo, uma escola que já foi arrombada 5 vezes. E o clamor
da população é por justiça, o clamor da população é por segurança, o
clamor da população é por mais policiais, a falta de policiais. E é um
exemplo claro, o que aconteceu lá nessa escola de Tijupá Queimado é
um exemplo claro da falta de policiamento. Precisamos nomear mais
policiais civis para que tenhamos mais investigação, uma melhor
investigação e precisamos também nomear policiais militares, mais
policiais militares. Temos 1.760 homens, mais sub judice, e também
oficiais médicos que estão aguardando a nomeação por parte do Governo
do Estado. Em contrapartida, a população reclama, nós tivemos só na
semana passada mais de 4 arrombamentos em agências bancárias. E
hoje a denúncia de uma escola que já foi invadida cinco vezes, só em
2019. Olha o absurdo, o último arrombamento dessa escola foi agora
dia 30 e 31 de maio, em menos de 10 dias a escola arrombada de novo.
E o que o Governo do Estado faz? Cadê a parceria do Governo do
Estado com a Prefeitura de São Luís? A parceria do Governo do Estado
com a Prefeitura de Ribamar? Primeiro que o Prefeito de Ribamar
abandonou a cidade e no chamado do seu parceiro, Flávio Dino. Onde
está a parceria? A parceria só propaganda enganosa? A parceria é só
para propaganda mentirosa? A parceria é somente no papel? Porque na
realidade quem padece é a população do Estado do Maranhão com a
falta de segurança e com a falta de atenção nas escolas públicas do
Estado do Maranhão. Estamos todos os dias lutando por uma escola
pública de qualidade, em defesa da escola pública de qualidade. E
ontem anunciamos aqui que amanhã será feito um julgamento muito
importante na Justiça estadual em defesa dos professores do Estado
do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei 040, de autoria da Deputada Detinha, que
dispõe sobre exigência do valor mínimo para pagamento com cartão de
crédito ou débito, no âmbito do Maranhão, em discussão, em votação,
os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Lei 174, de autoria do Deputado Adriano, dispõe sobre a devolução
da taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior privadas, em
discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei 202, de autoria do Deputado Ciro
Neto, que estabelece as diretrizes para instituição, os dois projetos
anteriores vão à sanção. Projeto de Lei 202, de autoria do Deputado
Ciro Neto, que estabelece as diretrizes para instituição do Sistema
Estadual de Inteligência Segurança Pública no Maranhão, 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, que concede Medalha de Mérito
Legislativo João do Vale à instituição cultural e central de bumba meu
boi dos sotaques da Baixada, em discussão, em votação, os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
Deliberação do Plenário. Requerimento 310, de autoria do Deputado
Vinícius Louro, (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 311/
2019, de autoria do Deputado Hélio Soares, (lê). O Deputado está
ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 313/
2019, de autoria do Deputado Zé Inácio, (lê). Em Discussão. Em
Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Deputado Zé Inácio, depois veja aqui com a Secretária da
Mesa, dia 20 de junho é feriado, para V. Ex.ª verificar uma nova data.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,

inclusive já tratei com Bráulio para a gente ver uma outra data que seja
ainda no mês de junho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento nº 315/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo, (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 316/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, (lê). Em Discussão. Em Votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado
Arnaldo, o Deputado Neto Evangelista pede sua permissão para
subscrever o Requerimento nº 315, e o Deputado Glalbert Cutrim o
Requerimento nº 316, e o Deputado Yglésio o Requerimento nº 315.
Tudo bem? Peço que registrem a subscrição dos deputados que
solicitaram

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Pois não, é
uma satisfação para mim que eles subscrevam.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento nº 317/2019, de autoria do Deputado Vinícius
Louro, (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 321/
2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, (lê). Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
nº 318/2019, de autoria da Deputada Dra. Thaiza Hortegal, (lê). A
Deputada está ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento nº 319/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe,
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento nº 320/2019, de autoria do Deputado Adelmo
Soares, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, de
quarta-feira, 12 de junho: Veto Total ao Projeto de Lei n° 165/2018, de
autoria do Deputado César Pires; Veto Total ao Projeto de Lei n° 158,
de autoria do Deputado Raimundo Louro; Veto Total ao Projeto de Lei
n° 194, de autoria do Deputado César Pires; Veto Total ao Projeto de
Lei n°195, de autoria do Deputado César Pires; Veto Total ao Projeto
de Lei n° 255, de autoria do Deputado Vinícius Louro. Veto Total ao
Projeto de Lei n° 026, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
Veto Total ao Projeto de Lei n° 049, de autoria do Deputado Wellington
do Curso; Veto Total ao Projeto de Lei n° 127, de autoria do Deputado
Roberto Costa. Projeto Lei n° 029/2019, de autoria do Deputado
Roberto Costa, segundo turno. Projeto de Lei n° 125, de autoria do
Deputado Wendell Lages, segundo turno. Projeto de Lei n° 143, de

autoria do Deputado Edivaldo Holanda, segundo turno. Requerimentos
n° 322 e 326, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho;
Requerimentos n° 323, 324 e 327, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe; Requerimento n° 325, de autoria do Deputado Neto
Evangelista. Registro a presença do Vereador Nego, de Maracaçumé,
por solicitação da Deputada Detinha.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio Soares está inscrito, mas não está presente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Presidente Othelino, com a condescendência do Deputado Hélio Soares,
que não conseguiu chegar à Sessão e que me autorizou que solicitasse
a substituição dele no Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo, por 30 minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados que dirigem os
trabalhos da Mesa Diretora, caros colegas Deputados, demais ouvintes.
Eu quero contar com a atenção de todos os colegas nesta manhã para
nós fazermos alguns comentários sobre um tema que eu julgo muito
complexo e muito importante para nós, brasileiros, e, excepcionalmente,
para todos nós, maranhenses. Na semana passada, nós comemoramos
o Dia Internacional do Meio Ambiente e, portanto, da água, o elemento
mais importante e imprescindível para nossas vidas, a água de boa
qualidade, a água potável para consumo humano, e foi com profundo
pesar que li, na imprensa local, Senhores Deputados, algo que é
inadmissível no Brasil de hoje, o Brasil que é uma das décimas economias
do mundo, nós estarmos ainda vivendo o momento de país medieval,
naquilo que é mais importante, que é o abastecimento de água potável,
portanto, estamos tratando de saúde no nosso povo. Para o nosso
desapontamento, vimos uma entrevista feita pelo diretor da nossa
CAEMA, Dr. Carlos Rogério, profissional competente, que eu conheço,
e aproveito para cumprimentá-lo, diante desse turbilhão de dificuldades
que ele enfrenta. Naquela entrevista, ele relatava algo, Senhores
Deputados, e, realmente, parece inédito, 60% da água captada, no
Maranhão, e tratada para o consumo humano, 60% é desperdiçada.
Isso é algo desastroso. O Maranhão não pode, Deputado Hélio Soares,
continuar aceitando esta situação. E na minha fala inicial, Senhores
Deputados, eu quero fazer um apelo a esta Casa, para que nós tenhamos
um tempo para fazer uma reflexão em cima disso, porque já é algo que
se arrasta ao longo de séculos. Os nossos municípios, principalmente
nos municípios de menor população que não têm a infraestrutura
necessária para a captação, tratamento da água e distribuição, são os
que mais padecem. Mas como se fosse algo inimaginável, Deputado
Neto Evangelista, V. Ex.ª que mora, reside na maior parte do tempo na
capital, aqui em São Luís, nós padecemos do mesmo problema, mas
isso não é um mal apenas do Maranhão, Caros Colegas Deputados,
isso é uma questão do Brasil. Na semana passada, a Câmara Federal
não votou o marco regulatório, por meio da Medida Provisória que
regulamentaria o saneamento, que levaria o saneamento dos municípios
para responsabilidade da União, uma vez que hoje pela legislação,
Senhores Deputados, saneamento é responsabilidade dos municípios
e de alguns estados, isto precisa ser corrigido. O Senado, numa
intervenção oportuna, Deputado Marco Aurélio, o Senado, numa
intervenção oportuna, votou transformando a Medida Provisória em
Projeto de Lei, um substitutivo do Deputado Tasso Jereissati e aprovou
em forma de Projeto este marco regulatório que o Brasil precisa fazer.
Senhores Deputados, eu vou dar alguns dados aqui a V. Ex.ªs sobre o
Instituto Trata Brasil. Os desafios e benefícios da expansão do
saneamento no Brasil e no Maranhão. O Brasil está entre as dez maiores
economias do mundo, mas tem quatro milhões, aproximadamente, de
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brasileiros sem abastecimento d’água; 50% da população não possui
coleta de esgoto. Essa é a taxa percentual, senhores deputados, em
termos de Brasil. O Brasil, destes poucos municípios que tem esgoto
sanitário, 42% não recebem tratamento, portanto, quase a metade.
Então são números, senhores deputados que nos assustam em nível
nacional. Mas é com muito pesar que eu trago o registro também do
Instituto Trata Brasil, senhores deputados, quanto ao nosso
investimento nas capitais. Em São Luís, nós estamos na penúltima
posição, assim como em todo o estado do Maranhão, tanto na captação,
tratamento e distribuição de água, no esgotamento sanitário, no
recolhimento, condução e acomodação dos resíduos sólidos, como
também do tratamento das águas pluviais. Esta é a situação agravada
do Maranhão. Estamos à frente apenas do nosso irmão Piauí. Então,
senhores deputados eu trago este tema com preocupação, porque,
quando se olha os investimentos no Brasil, a gente vê a necessidade
que há de se compilar, de se organizar isso, que é um setor essencial de
nossa vida. Deputado Antônio Pereira, como é que nós podemos
imaginar que um país tenha homens e mulheres saudáveis se nós
bebemos água de péssima qualidade? Sessenta por cento, senhores
deputados, das doenças gastrointestinais são doenças hídricas.
Deputado Antônio Pereira, V.Exa. há de confirmar esse dado, porque
nós sabemos que a maioria das doenças a que as crianças são submetidas
vem por meio da água que bebem, das frutas, dos legumes, dos alimentos
que não são tratados, ou por meio da pele. São tantas doenças, mais as
gastroenterites, as viroses, como dengue e tantos outros. Nós temos
os registros, senhores deputados, de que mais de 30% dos municípios
brasileiros anotaram, registraram, no ano de 2018, ou endemias, ou
epidemias de dengue, chikungunya, zika, gastroenterites, verminoses
e tantas outras. Nós estamos, senhores deputados, e eu quero fazer
esse registro, Deputada Andreia, nós estamos no século XXI. Nós não
podemos mais conviver com esse tipo de coisa. Isso é coisa medieval.
Todos os setores de infraestrutura do Brasil avançaram, senhores
deputados. Nós, brasileiros, parlamentares, que somos representante
do povo, nós que somos executivos, prefeitos, governadores, presidente
de República, ministros, nós temos que tratar esse problema do marco
do saneamento com mais seriedade. É a vida da gente que está em jogo.
A capacidade cognitiva das crianças, senhores Deputados médicos da
Casa, V.Exas. sabem que ela é reduzida. A captação de uma criança em
termo de conhecimento é reduzida quando ela está espoliada pelas
verminoses, pelas parasitoses, pelas gastroenterites. A criança é má
nutrida. Então o Brasil precisa da atenção especial a isso. Alguém há de
dizer: Deputado Arnaldo Melo, essa coisa de saneamento é complicada,
é fazer obra enterrada no chão, o eleitor não vê, o eleitor não comemora,
Deputado Edivaldo Holanda, a obra do saneamento porque ela fica
subterrânea, ela fica escondida acolá nas estações de tratamento do
lixo, escondida nas estações de tratamento de esgotos, mas elas são
imprescindíveis. A nossa fala, nesta manhã, é um apelo nesse sentido
da situação que o Brasil se encontra, para que nós possamos, Senhores
Deputados, manifestar nossa preocupação a nossa bancada de
Deputados federais, aos nossos Senadores que representam o estado
maranhense, o estado brasileiro, a fim de que nós estudemos o nosso
orçamento do Estado do Maranhão, para saber quanto será direcionado
para saneamento básico em 2020. A gente sabe da crise que o país
atravessa, a crise econômica e financeira que o Maranhão atravessa,
mas é imprescindível, é imperioso que todos os governos, seja federal,
estadual ou municipal, entendam que é imprescindível investir na saúde
da nossa população. Deputado Duarte Júnior, concedo a palavra a
V.Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) – Bom
dia, Doutor Arnaldo Melo. Gostaria de parabenizar V.Ex.ª por trazer
essa temática aqui a esta Casa do abastecimento de água e esgoto. Para
o início de uma política pública de saúde e de respeito ao meio ambiente,
é de extrema importância fazer esse debate e aproximar esse debate das
pessoas. Ao tempo em que eu parabenizo V.Ex.ª, gostaria muito de
convidá-lo para, no dia 26 de junho, às 14h, no bairro Coroadinho, nós
possamos fazer uma audiência pública, que já foi aprovada pela

Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor, para discutir a
problemática do abastecimento de água e do tratamento de esgoto
naquela região desse bairro extremamente populoso, um bairro popular
da nossa cidade que precisa de uma atenção mais apurada. Então, eu
gostaria muito de contar com a sua experiência, com a sua participação,
foi Governador deste Estado e é um profissional de excelência, então,
com certeza vai contribuir para que nós possamos avançar no
tratamento de água e esgoto da nossa cidade e do nosso estado. Parabéns,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Obrigado,
Deputado Duarte Junior. Peço que seja incluído o seu aparte no nosso
pronunciamento, com muita satisfação. Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Obrigado, Deputado, pelo aparte. Deputado, infelizmente, V.Ex.ª, com
o sentimento e a preocupação que apresenta neste momento, para mim
não é surpresa, eu já conhecia. Lamento que V.Ex.ª tenha passado só
poucos dias como Governador, devia ser um ano no mínimo, pois eu
tenho certeza de que avançaria nesse questão muito melindrosa e
preocupante para todos nós. É inadmissível que, em pleno século
XXI, como V.Ex.ª ressaltou, ainda existam, na nossa capital, bairros
que a população não sabe nem o que é tratamento de água e nem
esgoto, imagine prevenção de saúde pública. Esse assunto que V.Ex.ª
traz, neste momento, à tribuna é pertinente e é um assunto que nós
temos que tratar em todas as reuniões nossas, principalmente nas
reuniões em que vai se tratar em saúde. Como é que o Estado, como é
que um país, como é que nós vamos falar de saúde, sem ter as mínimas
condições e inclusive até aterro sanitário nem aqui também tem, aterro
tem um ali em Rosário, e é longe daqui, é um negócio, todo problema,
a gente vê em todos os jornais ai, os problemas que nos cercam, e é
responsabilidade nossa. E eu não vejo o por que esta Casa não discutir
esse assunto, que é um assunto é suprapartidário, eu acho que aqui
nesse assunto V. Ex.ª aborda nesse momento não tem cores partidárias,
tem a cor da saúde, a cor do saneamento básico, tem a cor da boa
convivência, da garantia da nossa Constituição que nos garante esse
direito de termos saneamento básico. Então, eu quero parabenizá-lo e
dizer e me colocar à sua disposição para nós fazermos audiências
públicas, e convidar os gestores que são nossos aliados para que nós
tenhamos a oportunidade de discutir isso, inclusive pela Unale também
em Brasília, para que a comissão técnica daquela Casa possa se
posicionar, para que nós possamos desenvolver o saneamento básico
aqui da nossa cidade e no nosso Estado. Muito obrigado, Deputado,
pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Hélio, eu agradeço o seu aparte e peço à Mesa que inclua no nosso
pronunciamento seu aparte. Deputado Antônio Pereira, por gentileza,
pela ordem, o Deputado Vinícius Louro, em seguida, V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Apenas
para me inscrever.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Arnaldo, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pelo o
pronunciamento, parabenizá-lo por trazer este tema, principalmente
nessa data agora que passou, foi a Semana do Meio Ambiente, e um
assunto muito importante. A CAEMA, nós sabemos dos problemas
crônicos que têm dentro da Caema em termos de investimentos, eu sou
da base do Governo do Estado, mas vem acontecendo coisas nos nossos
municípios que eu acho que precisa de uma atenção mais louvável e
mais viável e V. Ex.ª trouxe essa problemática para esta Casa. Nós
temos vários rios no nosso Estado do Maranhão, onde estão sendo
criados comitês de bacias, para tratar de recursos as compensações
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ambientais para que essas empresas que tenham lucros mediante a
captação dessa nossa água tão preciosa do Estado do Maranhão, tenham
esses lucros absurdos, mas a gente não vê nenhum tipo de investimento.
Por que eu trago também essa problemática dentro do tema de V. Ex.ª?
Porque dentro da Sema, onde nós já estivemos com o Secretário Rafael,
eu trouxe essa problemática tanto dos investimentos das empresas,
como o caso da Caema, que pega a nossa água limpa e devolve em
forma de esgoto, essa é a realidade. Então, no mínimo, teria que fazer
um programa de tanto de revitalização dos nossos rios, como também
esses investimentos por meio dessas compensações ambientais, fazer
a construção das ETAs. ETA, que são as Estações de Tratamento de
Água. V. Ex.ª falou aí um problema importante das obras que ficam
subterrâneas. Nós temos municípios aí que ainda hoje ainda têm aquela
tubulação de amianto, que é cancerígeno. Eu tiro por Pedreiras mesmo
ali, principalmente pelo rio Mearim, que banha mais de 80 cidades em
nosso Estado. E eu quero aqui me juntar a esta causa, junto à V. Exa.,
para que a gente possa trazer soluções mediante toda essa questão da
água do nosso estado. É verdade que nós temos que também trazer
esse problema para a população. Um problema que tem que trazer a
conscientização para a população, que ela também tem a
responsabilidade, que aquela água ela não pode ser destruída. Então eu
quero aqui lhe parabenizar, me colocar à disposição, dizer que é um
tema muito importante. E hoje, em pleno século XXI, nós temos que
conscientizar a classe política e principalmente conscientizar as pessoas
que utilizam essa água de forma indevida. Meus parabéns, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Vinícius, eu quero incluir no nosso pronunciamento o seu aparte,
registrando a importância que é a restauração, a recuperação dos nossos
mananciais, dos nossos rios. Isso realmente é um assunto que precisa
ser muito bem cuidado até pelo nível de poluição. Porque o rio mais
importante em termos de abastecimento da nossa capital, que é o Rio
Itapecuru - não porque seja tão caudaloso como Tocantins, como o
Parnaíba, mas porque ele abastece a nossa capital - está altamente
contaminado. Nós discutiremos isso oportunamente. Muito obrigado
pelo seu aparte. Concedo a palavra ao Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Obrigado,
Deputado Arnaldo Melo. V. Exa. traz um tema de grande importância
e profundidade para o debate desta Casa. Acho que esse debate precisa
ser aprofundado, saneamento básico, aprofundado nas comissões
temáticas que dizem respeito, aprofundado pela consultoria desta Casa.
Acho que é um tema de grande importância para os municípios, para
os estados e para o país. Um tema de políticos corajosos, como V. Exa.
mesmo disse, não é para um político populista, porque é uma obra que
não aparece, porém é para os estadistas que visam o bem da geração
atual e das futuras gerações. Saneamento básico precisa, está já no
tempo, no momento de o Brasil ter leis mais específicas, mais realistas
e mais prováveis com políticas públicas claras em relação ao avanço do
saneamento básico, principalmente na questão das águas, de distribuição
de águas, perfuração de poços, captação de água, distribuição de águas.
Mas não só isso, principalmente também do esgotamento sanitário.
Eu acho que isso é um tema de grande importância. Vossa Excelência
deve procurar as comissões temáticas. Vossa Excelência, como médico
que é, como sanitarista, conhece bem esse tema, para que esta Casa
possa fazer um estudo profundo e contribuir para o Estado entregar
esse estudo, a Casa entregar esse estudo ao Governo do Estado, e o
Governo do Estado tomar as devidas providências dentro dessa lei que
está sendo construída pelo Congresso Nacional Brasileiro. Portanto é
um tema atual, moderno e que está em consonância com o pensamento
com Congresso Nacional. Parabéns pela vossa colocação, pela vossa
proposição aqui nesse sentido. E acho que Vossa Excelência deve manter-
se na vanguarda deste assunto, porque Vossa Excelência conhece muito
bem esse assunto. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Obrigado,
Deputado Pereira, pela sua participação na nossa fala. E peço à Mesa

que inclua o seu aparte. E dizer a Vossa Excelência, Deputado, que é
esse o nosso propósito, sensibilizar a Casa, a nossa Casa Legislativa
por meio das suas comissões temáticas, das suas comissões
permanentes. E quero solicitar a Vossa Excelência, Deputado Antônio
Pereira, como membro da Comissão de Saúde, que nos conduza nessa
comissão da Casa. Quero solicitar aos Deputados da Comissão de
Assuntos Municipais e do Meio Ambiente também para que nós
possamos criar uma equipe de trabalho para nós procurarmos os órgãos
representativos, Senhor Deputado Antônio Pereira, como a Caema,
que é a nossa empresa que representa majoritariamente o saneamento
do estado do Maranhão, mas também nós procurarmos sistemas de
água autônomos, os SAAEs que também atendem grande parte dos
municípios maranhenses. Tudo isso para que nós possamos dar uma
contribuição. Eu sinto a ansiedade, a sede dos colegas Deputados aqui
de prestar serviço ao nosso estado. Esta Assembleia, renovada como
está, e esse é um tema pulsante, esse é um tema que trata da nossa vida,
a vida das nossas crianças, porque trata da qualidade da água potável
para o nosso consumo cotidiano, Deputado Antônio Pereira. Então eu
sugiro a V.Ex.ª que, como membro da Comissão de Saúde, nos abra o
espaço necessário e lá estarei para dar a minha contribuição e sugestões.
Que a gente possa envolver todos os órgãos que possam trazer as
informações para nós condensarmos documentos como propostas ao
Governo do Estado e a nossa bancada federal de Deputados e Senadores,
para que se possa fazer uma captação por meio de emendas individuais,
de emendas de bancadas, de orçamento próprio da ANA, Agência
Nacional da Água, que é quem vai comandar o marco regulatório, da
própria Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, do próprio Ministério
das Cidades que trabalha com as grandes infraestruturas dos sistemas
de abastecimentos da água no Brasil. Eu acho que a questão está
levantada e eu agradeço o seu aparte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Arnaldo,
Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Deputado
Arnaldo, logo em seguida ao Deputado Rigo, eu gostaria que V.Ex.ª me
concedesse um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Pois não,
Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Arnaldo, eu quero parabenizar V.Ex.ª por um brilhante pronunciamento
que está fazendo. Nós vivemos hoje no mundo que precisamos olhar
para o meio ambiente. Precisamos realmente ver a situação da água.
V.Ex.ª falou quantos milhões de brasileiros, quantos maranhenses vivem
hoje, convivem com a falta de água potável, às vezes, uma água que não
é tratada, uma água não adequada para uso. Então, V.Ex.ª está de
parabéns e digo aqui, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente
desta Casa, que me coloco à inteira disposição para, junto com V.Ex.ª,
reunir todas as comissões, formular um documento, ver junto ao
Governo do Estado por meio das secretarias, junto a nossa bancada
federal para buscar recursos do orçamento da bancada federal, tanto do
Senado como da Câmara Federal. E me colocando aqui sempre à
disposição. Conte com a Comissão de Meio Ambiente, Senhor
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Obrigado,
Deputado Rigo Teles. Peço que seja incluído no nosso pronunciamento.
Deputado Neto Evangelista, pela ordem. Em seguida, logo após o
Deputado Neto Evangelista, concederei a palavra ao ilustre Deputado
Edivaldo Holanda.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Por uma

ordem lógica, V.Ex.ª pode conceder o aparte ao Deputado Edivaldo
Holanda. Em seguida ao Deputado Edivaldo, eu faço o aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Esta cortesia do nobre colega, eu entendo até como um desaforo, mas
não vou dizer a razão. V. Ex.ª, Deputado Arnaldo Melo, traz a esta
Casa um grande tema muito importante para o Brasil, especialmente,
para o Maranhão. Isso é um drama nacional, saneamento básico é um
problemão para todos os governos estaduais e Governo Federal, que
está no topo da liderança da nação. É problema de saúde e é tema
pertinente para todos nós. A minha palavra, o meu aparte é
simplesmente para parabenizá-lo por trazer a esta Casa tão importante
assunto. V. Ex.ª sabe que os Estados membros desta nação todos são
altamente deficitários em matéria de saneamento, saneamento básico,
custa muito caro. E V. Ex.ª trouxe também a outra face da moeda, que
é uma obra não vista pela sociedade. Então não deixa isto também de
desestimular o investimento nessa área, mas acredito que esta Casa
pode dar uma grande colaboração no sentido de despertar a nossa
administração, para que possamos juntos não apenas os governos
municipais que têm a sua parcela imensa de responsabilidade, mas o
Governo estadual junto com o Governo Federal, que tem que enviar
recursos para ajudar nessa tarefa gigantesca de se avançar no saneamento
básico, que eu não sei se V. Ex.ª trouxe à tribuna essa estatística, mas o
Maranhão, por exemplo, vai no máximo de 10% de saneamento em
todo o seu Estado. Então, parabenizo V. Ex.ª por este assunto e quero
dizer que não apenas eu, mas toda esta Casa, com certeza, está ao lado
de V. Ex.ª, ao lado dos governos municipais e do Governo Estadual
para levar à frente essa ingente tarefa. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Edivaldo Holanda, seus apartes sempre brilhantes e competentes. Eu
agradeço e dizer a V. Ex.ª que é com muito pesar, eu que passei muitos
anos da minha vida nesse Plenário, ainda tratar de números que muitas
vezes no meus pronunciamentos, Deputado Edivaldo Holanda, eu
evito comentá-los, porque os números, os indicadores nossos, são
realmente indicadores deprimentes, mas se a gente fala da questão da
água potável, que foi o objeto principal, eu passei muito rapidamente
sobre esgotamento sanitário e o tratamento de esgoto, sobre
acomodação, transporte e arrecadação de resíduo sólido, o lixo, o
tratamento das águas pluviais. Aí, Deputado, é que a coisa complica.
Só para atender o seu toque inteligente, é com muito pesar que eu digo
que, na região Nordeste, Alagoas investe 61 reais em média por
habitantes per capta, Deputado Dr. Yglésio, a Bahia 122, o Ceará 79,
o Maranhão 55 reais, a Paraíba 89, Pernambuco 215, Rio Grande do
Norte 134, Sergipe 191, Piauí 43. Portanto, Maranhão 55 e Piauí 43.
Portanto, é com muito pesar que eu cito esses números. Mas eu sou
daqueles otimistas, que eu acho que nós temos que encontrar caminhos,
Deputados. E já ouvi alguns comentários, já li na imprensa nacional
que o Governo do Maranhão teria tratado em alguns períodos anteriores
recentes a possibilidade da privatização do sistema. E eu quero deixar
aqui aberto esse questionamento, porque o Brasil e o Maranhão não
sairão desta crise sem investimento do empresariado. Água cara,
senhores deputados, é água que nós não temos ou a água de péssima
qualidade. Quem oferece água de boa qualidade pede um preço justo e
nós teremos os órgãos específicos para controlar essas tarifas. Eu
concedo o aparte ao Deputado Yglésio e depois Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Deputado
Arnaldo, parabenizar V. Exa. pela lucidez, pela necessidade da fala
nesse momento. Dizer que levantar questão da água nesse país é levantar,
primeiro, um paradoxo. O Brasil tem 12% da água do mundo, ou seja,
de cada 100 litros de água do planeta com possibilidades de uso, 12
litros são brasileiros. E nós temos falta d’água em todos os lugares do
Brasil, do mais desenvolvido ao menos desenvolvido, dentro do metro
quadrado mais caro ao metro quadrado menos caro dentro da cidade.
Então o problema mais democrático que a gente tem no país talvez seja

esse da falta d’água. Então, quando eu lembro de situações como, por
exemplo, Israel . Israel é um país que tem 60% da área como deserto,
mas eles fazem envio de água, inclusive, para Palestina e para o território
da Jordânia. Ou seja, é a utilização do espírito humano, da capacidade
humana de vencer os desafios que faz com que a gente consiga
democratizar as soluções. Essa questão da água nada mais é do que a
necessidade de somar esforços, como o senhor falou muito bem, chamar,
inclusive, iniciativa privada. No Brasil, a gente tem uma cultura de
ódio ao empresariado, que muitas vezes é injustificada, muitas vezes
até por nós mesmos agentes públicos. A gente tende a criminalizar a
atividade econômica que, ao contrário, quando somada ao Poder Público,
pode render grandes resultados para quem precisa efetivamente, que é
a população. Hoje, inclusive, aqui o exemplo nosso. Em São Luís - e
isso é uma questão já histórica - tem lugar que tem água duas vezes na
semana. Então a gente está numa ilha cercada de água por todos os
lados e tem falta d’água. Não deixa de ser um paradoxo. Eu parabenizo
a V. Exa. pela lucidez e pelo brilhantismo e por ser, nesta Casa, o
exemplo que há muito tempo vem sendo. Meus parabéns.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Obrigado,
Deputado Yglésio. Peço que o seu aparte seja incluído em nosso
pronunciamento. Senhor Presidente, eu quero contar um pouco mais
com a sua condescendência em razão da relevância do tema, concedendo
a palavra ao Deputado Neto Evangelista. Em seguida, eu encerrarei o
meu pronunciamento. Após a fala do Deputado Neto Evangelista, eu
gostaria de conceder o aparte também à Deputada Helena Duailibe.
Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Deputado Arnaldo, eu quero parabenizá-lo pelo tema que V.Ex.ª traz a
esta Casa, sempre muito lúcido em todos os seus mandatos nesta
Assembleia Legislativa. Traz um tema relevante que é discutido em
todo o Brasil, não é uma problemática apenas de São Luís, não é uma
problemática apenas dos municípios do nosso estado. Apenas algo em
torno de 55% dos municípios brasileiros contam com a coleta e
tratamento de esgoto, quer dizer, é um problema nacional que lá, em
2007, o Governo federal tentou dar uma atenção a esse tema e criou
uma legislação com as diretrizes nacionais do saneamento básico.
Infelizmente, o plano nacional não saiu do papel, designando, até 2014,
que os municípios pudessem criar os seus planos municipais para que
pudessem acessar recursos do Governo federal também. Isso não
aconteceu a contento e me parece que é por algo que V.Ex.ª tratou
muito bem na tribuna, ou seja, é um tipo de obra, é um tipo de serviço
público que não aparece, é caro, gasta-se muito dinheiro nesse tipo de
serviço, mas não fica aos olhos da população, não dá aquele primeiro
impacto. Então, na verdade, é preciso ter um espírito público grande,
desprendido de momentos de eleição, para que um investimento desse
possa verdadeiramente ser aplicado e ser corrigido esse erro que nós
temos com o nosso meio ambiente em todo o Brasil. No Maranhão,
não é diferente do restante do Brasil. São Luís não é diferente do
Brasil, mas eu percebo que a gente tem avançado, de forma lenta, mas
tem avançado. Quando V.Ex.ª traz esse debate para esta Casa, provoca
o Presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o Deputado Rigo
Teles, o Vice-presidente Deputado Rafael Leitoa, e todos os pares. Eu
tenho certeza de que nós vamos conseguir. Esta Casa, com a coordenação
da Comissão de Meio Ambiente, com a coordenação de V.Ex.ª, que traz
esse tema hoje aqui, vamos conseguir avançar ainda mais no debate
para tentarmos, o Maranhão e São Luís, buscar esses recursos que o
Governo federal já colocou um dia à disposição do saneamento básico,
para que a gente possa corrigir esse erro histórico no meio ambiente
das nossas cidades. Portanto, parabenizo V.Exa. pelo tema que traz.
Queria fazer apenas uma justificativa ao aparte que eu concedi e V.Ex.ª
me concedeu e eu pedi que desse primeiro ao Deputado Edivaldo
Holanda e ele achou que eu estava fazendo essa fila justamente por
conta da idade, não é, é por conta do número de mandatos que tem
nessa Assembleia Legislativa, por isso a minha deferência a V.Ex.ª.
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O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado

Neto Evangelista, agradeço suas palavras e incluo, peço que seja incluído,
no nosso pronunciamento, o seu aparte. E dizer que V.Ex.ª feriu muito
rapidamente um ponto importantíssimo do saneamento brasileiro.
Naquele momento, em 2007, em que por meio da Lei nº 11.445, foi
estabelecido um marco que nós teríamos um prazo para criar todos os
planos municipais de saneamento básico como também o próprio
resíduo sólido. E nós, os brasileiros, de modo geral, não cumprimos,
foi um percentual muito pequeno e aqui no Maranhão tem sido uma
luta intensa nossa para conseguirmos que os municípios convoquem
as comunidades para o controle social, acompanhar a formatação desses
planos de saneamento básico. Mas isso é um assunto que nós
voltaremos em outro momento, Deputado Neto, V. Ex.ª feriu com
precisão este ponto, que nós precisamos resgatar, que é exatamente a
responsabilidade social e política e administrativa do povo maranhense,
do povo brasileiro criando pelo menos, minimamente, os planos
municipais de saneamento básico, isso nós temos que fazer. Deputada
Helena Duailibe, com a palavra. Em seguida, eu concedo a V. Ex.ª,
Deputado Zito.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Deputado Arnaldo Melo, eu lembrei de 2005, quando o
senhor era Secretário das Cidades e eu era Secretária de Saúde do
Estado, e já desde 2005, o senhor levantava essa bandeira e lutava pelo
saneamento, porque na verdade quando se fala em saúde, quando se
fala em prevenção, tem que se falar em saneamento básico. Então eu só
quero aqui parabenizá-lo, porque 15 anos depois, V. Ex.ª continua
cada vez mais coerente, lúcido, buscando uma bandeira que realmente
nós precisamos agora enfrentar, já chega de se mapear as coisas, já
chega de se falar que estamos tratando de saúde, quando não se investe
em saneamento, saneamento básico, agora esse financiamento e esse
olhar tem que ser tripartite, tem que ser Governo Federal, Governo
Estadual e Governo Municipal juntos. Então, parabenizá-lo por tão
importante ação.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputada
Helena, concordo plenamente com o aparte de V. Ex.ª, naquela ocasião,
eu tive a oportunidade de desenvolver vários projetos como o Programa
Alvorada. Mas acho que, além da esfera municipal, Deputada Helena,
da esfera estadual e federal, os recursos públicos ainda são insuficientes,
mas nós já temos, Senhores Deputados, grandes municípios
estruturados, onde nós podemos muito bem colocar as companhias, as
empresas particulares para oferecer água de boa qualidade, drenagem
sanitária de boa qualidade, tratamento, resíduos sólidos de boa
qualidade, inclusive nas formas de consórcio que os planos de
saneamento são múltiplos, ao invés de se fazer um único Plano
Municipal se faz um plano conjunto, onde é determinada a missão de
cada um nos municípios, são muitas oportunidades que nós temos de
encaminhar, é preciso ter coragem de reconhecer o déficit e a coragem
de discutir o assunto.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Deputado Arnaldo
Melo, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Eu concedo
a palavra ao Deputado Zito e em seguida ao Deputado Zé Gentil.
Senhor Presidente, e aí vamos encerrar, já estou abusando da
condescendência, da complacência do Presidente Othelino, Deputado
Zito.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Deputado
Arnaldo, o Presidente, com certeza, está concedendo esse espaço aí,
porque é um tema relevante e merece realmente essa discussão. Eu
quero, Deputado Arnaldo, parabenizá-lo por trazer a esta Casa um
tema que muitos estão se omitindo pela dificuldade que tem de ser
cumprido este papel pelos gestores. Eu, enquanto prefeito, e assumi
em 2009, no município de Codó, já encontrei um projeto de saneamento

básico. E as dificuldades que tem para ser executado esse projeto são
enormes. O Governo federal exige e promete e diz que tem recurso,
mas esses recursos são escassos. Ou seja, pelo menos para chegar até
o destino, nós, quando assumimos, como falei, encontramos esse
projeto. Fui prefeito por oito anos e só conclui este projeto já ao
finalizar o nosso mandato. Veja só o período que passou para isso
acontecer. Nós sabemos que este de tipo de obra, na verdade, não há
interesse em muitos prefeitos, em muitos executivos, porque é uma
obra que não aparece. E, principalmente, eu falo aqui de cidades
pequenas, onde a oposição, às vezes, até critica , porque na execução
danifica muito as ruas. Eu, inclusive, enfrentei esse projeto que estava
já pronto, mas sabia da dificuldade que ia enfrentar. Até porque esse
projeto na minha cidade foi um projeto mal feito. E eu tive que recorrer
ao Ministério para que a gente pudesse fazer umas alterações que eu
pudesse executar, por saber a tamanha importância que tem o
saneamento básico. Mas eu fui taxado na minha cidade pela oposição
de prefeito Tatu, porque, na verdade, todas as ruas ficaram esburacadas,
mas eu fiz a minha parte. Agora a questão da Lei dos Resíduos Sólidos
é um outro problema seríssimo e vai ser difícil de ser cumprida aqui
porque aonde a gente vai, das ofertas que são feitas pelas empresas,
vendendo facilidade, e quando a gente se aprofunda no assunto, é que
vê que não tem condição do município cumprir essa lei. A questão do
consórcio também vem onerar os municípios, principalmente aqueles
municípios pequenos, que não têm condição nem de recolher o lixo das
suas cidades. Eu estive visitando usinas de reciclagem no Rio de Janeiro,
porque as empresas me venderam uma facilidade. E eu disse “agora
vou resolver o problema do meu município”. E ao chegar lá, eu vi que
realmente depois de funcionando é muito fácil. Agora para que a gente
consiga botar para funcionar é que é o problema, porque a gente vai ter
uma despesa além daquela que já tem para recolher e levar para o lixão.
As Usinas dizem e falam da facilidade que vai ter, que vão ter lucros e
que o município vai participar disso, mas na verdade a gente vai é
aumentar a despesa. E por que não dizer até duplicar a despesa que já
tem, fazendo o básico, que é colocando o lixo nos lixões? Então é um
problema seríssimo, mas tem que ser tomada providência. Esse assunto
é interessante e estamos aqui pela experiência pouca que nós temos
para contribuir e parabenizar V. Exa. por trazer a esta Casa esse tema
tão relevante para os brasileiros.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Zito, eu incorporo o seu aparte confiante e consciente da sua experiência
como um brilhante prefeito que foi numa importantíssima cidade do
Maranhão, Codó. E tenho certeza que V. Ex. ª pode dar uma grande
contribuição no nosso trabalho com essa experiência das dificuldades e
aquelas experiências ou que foi possível e o que foi mais difícil. Não
vou dizer impossível, porque nós temos mesmo é que construir
caminhos. Para encerrar, eu quero conceder a palavra ao amigo Zé
Gentil. Senhor Deputado Zé Gentil com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (aparte) – Deputado
Arnaldo, esse tema que V. Ex.ª traz a essa Casa além de ser legítimo,
para o Brasil e principalmente para o Maranhão, é uma das coisas
essenciais que nós devemos cuidar, porque eu já participei de várias
reuniões em que o debate foi esse. Agora mesmo, em Caxias, foi debatida
a revitalização do rio Itapecuru. Mas eu já estou cheio de reuniões sem
ação. Nós tivemos aqui uma ação, por exemplo, o que V.Ex.ª terminou
de falar. Nós temos, no Maranhão, o rio Itapecuru que, dentro da sua
nascente até onde deságua no mar, quantos riachos desaguam no leito
do rio Itapecuru. Em Caxias, são aproximadamente 14 córregos que
jogam, todos eles contaminados. Há muito tempo, nós procuramos
revitalizar o riacho do Ponte, que V.Ex.ª conhece. Quem morava naquela
ocasião no Ponte era rico, era só quem tinha condição. Hoje é o esgoto
de Caxias que joga no rio Itapecuru. De lá para cá, quantas cidades que
o Rio Itapecuru banha e que recebem tudo isso que é jogado nele para
o consumo do povo? É preciso uma ação, inclusive, aqui, em São Luís,
que é abastecida de 60% a 70% pelo rio Itapecuru. Então, isso é
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lamentável, debate todo tempo, mas sem nenhuma ação. Era isso para
o momento.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Zé Gentil, a sua colocação é pertinente, é muito séria a questão da
contaminação dos nossos rios, dos nossos córregos, dos afluentes dos
nossos rios, das nossas bacias hidrográficas de modo geral. Isso
provavelmente nós arguiremos em discussões futuras. Senhores
Deputados, Senhor Presidente, Deputados, membros da Mesa, eu
trouxe esse tema hoje apenas como uma abertura do momento em que
o Brasil se encontra no Senado Federal, como eu citei no início da fala,
por meio de decisões austeras dos Senadores da República, quando
decidiram pegar uma medida provisória que a Câmara não venceu na
pauta e transformar em um projeto usando um substitutivo do
Deputado Tasso Jereissati, inclusive com o parecer do Senador
maranhense, Roberto Rocha. Acho que nós estamos no momento
estabelecendo esse marco do saneamento. Eu sou daqueles que acreditam
na palavra, eu acredito no trabalho. Voltaremos posteriormente para
continuar esta nossa conversa sobre esse assunto tão complexo que é
o saneamento, base essencial para a vida de qualquer país, a vida de
qualquer sociedade. Muito obrigado, caros colegas. Obrigado pela
tolerância, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Dr.ª Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – O
nosso país é o país do futebol, mas não podemos dizer que é só do
futebol masculino, pois nós temos hoje uma Seleção Brasileira Feminina
que nos orgulha. Eu queria que o Senhor copiasse o modelo do Tribunal
de Justiça, porque a gente copia o que é bom, o que é correto, para que,
nos dias dos jogos do futebol feminino, nós vamos ter jogo no dia 13,
então eu queria que o Senhor antecipasse aí o horário e liberasse os
nossos funcionários duas horas antes como faz o TJ, para que todos
possamos curtir e vibrar, e torcer com a nossa Seleção Brasileira
Feminina, que com certeza será campeã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registrada sua solicitação, Deputada Helena Duailibe. Tempo
dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Antônio Pereira, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, após o Bloco, acredito que seja o Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Vinícius Louro

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Que Deus nos abençoe nesta manhã, Senhor Presidente,
Deputados e Deputadas presentes, em Plenário. Pastor Cavalcante, se
aqui cheguei, cheguei fazendo amigos. Senhor Presidente, ocupo esta
tribuna para trazer notícias aos colegas Deputados e Deputadas que,
por algum motivo, não puderam comparecer, ontem, à Audiência Pública
do que está acontecendo em relação à Reforma da Previdência no Brasil.
Ontem, tivemos uma audiência pública de grande importância, no meu
ponto de vista, visto que primeiro foi uma Audiência presidida pelo
Deputado Presidente desta Casa, Othelino Neto, que conduziu, como
sempre, muito bem, aquela audiência, e que tivemos diversos Deputados
Federais convidados por este Poder e ali expuseram seu ponto de
vista, a sua posição e o seu trabalho em relação à Reforma da Previdência,
que está em franco encaminhamento no Congresso e em franca
construção no Congresso Nacional. Tivemos as presenças, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, do Presidente da Comissão Especial
na Câmara Federal, que trata sobre o tema, o Deputado Marcelo Ramos,
a presença de alguns Deputados federais do Estado do Maranhão,

como o Deputado Juscelino Resende, Deputado Eduardo Braide, ex-
colega nosso aqui desta Casa e o Deputado Márcio Jerry, não sei se
esqueci algum outro, o Deputado Bira do Pindaré, que foi um dos
autores também, inclusive dessa Audiência Pública, autor do
requerimento que originou essa audiência pública e que desde o início,
por entender os impactos que pode trazer para esta geração, mas
principalmente para as gerações de nossos filhos e de nossos netos,
nós estamos discutindo nesta Casa para que a sociedade maranhense
escute o que está acontecendo em relação à reforma da Previdência.
Senhor Presidente, eu vejo, em alguns momentos, a sociedade brasileira,
de qualquer país, momentos que são momentos de inflexão para a
sociedade e principalmente momentos históricos que podem acontecer
como, por exemplo, em 1996, se não me falha a memória a data, o
Plano Real que foi um momento de inflexão, um momento muito
importante para a sociedade brasileira. E eu vejo agora também essa
Reforma da Previdência, porque eu falo esta Reforma da Previdência,
porque outras já aconteceram, mas foram reformas de menor monta, de
menor impacto. Escutamos ali a opinião de vários convidados como do
Juiz Federal Roberto Veloso, que fez colocações importantes e nos
lembrou que a reforma de 1998 e a reforma de 2003 da Previdência não
atingiram o objetivo que se esperava, mas foram pequenas reformas. E
na opinião do nosso querido Juiz Federal Roberto Veloso, ele acha que
essa reforma deveria acontecer no momento em que houvesse um
crescimento econômico do próprio país. Mas a economia de um país,
que é o ponto mais importante de qualquer povo, você vê os grandes
países, como por exemplo os Estados Unidos. Lá existem as diferenças,
os dois maiores partidos no Congresso, mas quando toca na economia
do país, todo mundo se junta e resolve o problema e depois passam as
discussões políticas, as querelas políticas, as diferenças políticas, mas
não toca na economia. E a economia hoje, Senhor Presidente, trata por
ser uma economia globalizada, trata muito da questão da confiança. Eu
vejo, Deputado Zito Rolin, hoje que o grande problema do Brasil de
desenvolvimento econômico de produção e de emprego está na confiança
que o país não consegue dar ou passar essa confiança, em especial,
para os empresários do próprio país, que tem capacidade de
investimento e mais ainda para os empresários, os grandes empresários
os grandes investidores fora do país. É a questão da credibilidade, é a
questão da confiança. E o que nós estamos vendo nas notícias afora
exatamente é que essa confiança seria restabelecida em parte. Porque
demonstraria uma conduta nova do Governo no sentido de segurar
gastos, de diminuir o déficit se houver a reforma, a aprovação da reforma
da Previdência. E se acha que imediatamente os investimentos externos
e internos haveriam de acontecer. E talvez aí eu digo sempre que a
questão emocional, que é tão importante, a questão psicológica, que é
tão importante, Senhor Presidente, eu acho que essa reforma
previdenciária quebra, quebraria ou quebrará, quebraria, futuro do
pretérito, ou quebrará esse ciclo de pouco desenvolvimento econômico
do país. Sairíamos, portanto, da inércia. E aí viria outras reformas
importantes como, por exemplo, a reforma tributária que já está sendo
ali gestada no Congresso nacional. E as coisas começariam a acontecer,
o emprego começaria voltar, a produção começaria acontecer, a
arrecadação da União começaria aumentar, os repasses constitucionais
dos estados e municípios começariam aumentar e o país começaria a
melhorar como um todo, portanto a importância da reforma da
previdência. Claro que, Deputado Zé Inácio, claro que nós deputados
estaduais, deputados federais, como lideranças políticas, temos que
ter a responsabilidade de proteger os mais desprotegidos nessa reforma,
como por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, como foi
tão bem discutido ali, também a questão do abano salarial do PIS que
foi também bem esclarecido e que está sendo compreendido tanta a
questão do trabalhador rural quanto a questão do abano salarial pelo
Congresso Nacional. As questões dos professores, as questões de
outras classes especiais estão sendo debatidas, pois é nossa obrigação
proteger aqueles que não têm poder de pressão, em especial o BPC, do
qual muitas pessoas precisam por se tratar de um benefício tão
importante para tirar muitas famílias e muitas pessoas da miséria. O
BPC, na realidade, dá uma proteção aos idosos que vivem com o
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recurso abaixo dos 250 reais por mês e aos deficientes físicos que não
têm condições de exercer um trabalho produtivo e ganhar o seu próprio
recurso, o seu próprio salário. É essa nossa obrigação, mas também
como político e como brasileiros nós temos a obrigação de fazer essa
inflexão nesse momento histórico do país, buscando uma reforma que
seja digna para a vida humana, que seja digna para o povo brasileiro,
mas que também dê oportunidade para o país fazer os investimentos
necessários para que nós possamos voltar a crescer. Eu quero agradecer
em especial ao Deputado federal Marcelo Ramos, que é Presidente da
Comissão Especial do Congresso Nacional que trata da reforma
previdenciária, e também agradecer em especial ao advogado que usou
da palavra, o advogado Zagalo, Guilherme Zagalo, que fez ali o
contraponto. Achei, Deputado Vinicius Louro, muito importante o
contraponto, uma vez que o Deputado Marcelo, como Deputado
governista, fez as suas colocações em defesa da reforma, mas protegendo
os trabalhadores rurais, protegendo o BPC, protegendo o abono salarial,
houve também o contraponto, por isso a audiência pública na qual
escutamos ali os sindicalistas, associações, Sociedade Civil Organizada.
Por tudo isso, esta Casa tem como missão maior aproximar a sociedade
deste Poder e dos outros Poderes. Esta Casa, ontem, mais uma vez,
cumpriu a sua missão, cumpriu o seu objetivo. Parabéns, Othelino
Neto, por ter firmado, nesta Casa, este objetivo de estarmos o tempo
todo atentos a esta reforma tão importante para a Nação, mas também
importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro as presenças do Vereador de Santa Inês Danilo,
também do Vereador Filho, da Farmácia, também a pedido da Deputada
Andreia Martins Rezende. Bloco Parlamentar Democrático, PR/PMN,
Deputado Vinícius Louro, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me
traz mais uma vez a esta tribuna é para falar que, no sábado, nós
estivemos na cidade de Peritoró, onde fomos fazer presença, participar
de uma grande inauguração da Casa da Caridade Irmã Antonieta De
Logun. Um projeto criado pela Igreja Católica, da cidade de Peritoró, e
que vai acolher pessoas carentes oriundas de vários lugares da região.
É coordenada pela Irmã Naide e Leandro, e à noite houve uma missa em
memória da Irmã Antonieta, onde foi realizado no local, e conduzida
pelo padre Franklin, onde eu quero aqui lhe agradecer, desde já, pelo
convite, e eu fiquei muito feliz de comparecer nessa Casa de Caridade.
Quero aqui reafirmar meu compromisso e dar assistência e contribuir
para que a Casa tenha o suplemento necessário para atender cada
pessoa. Lá, Senhoras e Senhores Deputados, estiveram presentes junto
comigo o Presidente da Câmara, o vereador Naldo Lisboa, os vereadores
Sales, Henrique Jansen, Clemilson Viana, Jonadson, as lideranças
políticas, Serapião Louro, Ana do Chico Branco e Edinho, que fazem
parte do PL, da cidade de Peritoró, o ex-prefeito de Coroatá Luís da
Amovelar e sua esposa, dona Joana, o secretário do gabinete do prefeito,
Francisco Silva, entre outros presentes. Foi uma inauguração que deu
muita gente, ali muitas pessoas, pessoas essas que já vêm contribuindo,
colaborando para que essa Casa realmente já com pé direito e lá também
nós fizemos nossa doação, porque nós entendemos da importância
quando aquelas pessoas de outras cidades, de outros Estados chegam
na cidade de Peritoró que, além de ser uma cidade de povo muito
ordeiro, hospitaleiro. Mas as pessoas ficam ali abandonadas, essa Casa
de Apoio vai assistir justamente a essas pessoas. Estivemos também
acompanhando crianças ali que estão fazendo um curso, aulas de flautas,
de violino, que é um projeto da Igreja Rainha de todos os Santos e onde
as irmãs tomam conta e pagam professores para ensinar essas crianças.
Então, Deputado Yglésio, é muito importante essas Casas de Apoio
que vêm sendo abertas no Estado do Maranhão, por pessoas que se
sensibilizam com a integridade de outras pessoas fazendo um social
muito importante e nós que somos aqui representantes do povo,

estamos aqui junto à classe política maranhense. Nós temos também
que pegar esses exemplos e ampliar para outras cidades, Deputado
Leonardo Sá, no intuito de ajudar, de ver ao próximo, fazer o bem sem
olhar a quem, e isso é muito importante. Eu, como em todas as cidades
do Maranhão, mas principalmente na região do Médio Mearim, eu
tenho essa atenção redobrada, porque eu sei que realmente aquela
cidade de Peritoró recebe pessoas ali que às vezes chegam até a cidade
de Peritoró indo para destinos distantes e, às vezes, não têm nem o que
comer e esta casa é um lugar pra dormir, e essa casa ela vem justamente
pra atender a essas pessoas. Então quero parabenizar aqui o pároco
daquela cidade, o padre Franklin, tanto também como o Leandro, a
irmã Naide, porque fez um grande trabalho. Uma casa mesmo que é
digna daquele povo. E quero aqui pedir a sensibilidade dos deputados
e quem puder doar algum eletro ou mantimentos mesmo, que possam
doar para atender essas pessoas. Eu também, Presidente Othelino,
nessa visita que eu tive em Peritoró, um tema em que eu tenho batido
bastante, tenho cobrado bastante e às vezes eu fico até um pouco
chateado, Deputado Zito Rolim, é a questão do Banco do Brasil da
cidade de Peritoró. É inadmissível um povo ali trabalhador, um povo
que quer movimentar os seus proventos, suas rendas familiares não
tem a atenção da Superintendência do Banco do Brasil no tocante para
abrir aquela agência. Foi um banco que foi assaltado muito tempo
atrás. Ele já foi reformado. E aí o que a gente precisa é que o Banco
reabra para atender essa população. Está tendo só atendimentos lá
pequenos, superficiais. E a população para sacar o seu dinheiro, para
fazer qualquer movimentação bancária tem que se deslocar para
Pedreiras ou para Coroatá, rodando quilômetros. E ali aquelas pessoas
que vão pegar esses recursos acabam comprando nessas cidades mesmo,
como Coroatá, Pedreiras e outras que têm o Banco do Brasil aberto. E
aí vai diminuindo o comércio local, diminuindo toda aquela circulação
do dinheiro na cidade, e aí é um pedido.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Me permita um
aparte, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza,
Deputado Zito Rolim. É um pedido ali do vereador Sales, do Serapião
Louro, da Ana do Chico Branco, do Etinho, do Jorge, do Branco. E aí
eu já tinha movimentado isso no pleito passado. Nós estivemos no
Banco do Brasil e agora novamente nós vamos mexer para que isso
possa acontecer na cidade de Peritoró. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Deputado
Vinícius, na verdade, eu já tenho conhecimento naquela situação lá. E
fui procurado para que a gente procurasse viabilizar a reabertura daquele
banco. Mas foi em 2016 a última vez que o banco foi assaltado e
depredado. E, na verdade, eu não falei com a superintendência. Estava
me preparando para ir lá falar com o superintendente. Mas lá em Codó
eu falei com o gerente da agência de Codó, falando dessa questão ali
próximo e tal. E disse para ele: “Eu vou na superintendência para ver
a possibilidade de reabrir o banco”. Porque, na verdade, é muito difícil
para eles. E além dessa outra questão de quem vai receber o seu dinheiro
e vai fazer uma transação bancária em uma cidade, no município,
normalmente o recurso fica por lá, grande parte. Mas o gerente do
Banco do Brasil de Codó me falou que hoje tornou-se inviável o
funcionamento daquele banco lá, por conta dos prejuízos dos últimos
tempos que vinham acontecendo lá em Peritoró. Me parece que foi a
terceira vez que o banco foi arrobado e estourado. E ele não vê nenhuma
possibilidade. E isso foi agora sexta feira que eu falei com o gerente.
Mas isso não impede de a gente ir lá mais uma vez, aliás, ir lá na
superintendência e mostrar que essas coisas são assim mesmo. O banco
não quer ter prejuízo para os munícipes de Peritoró, para o comercio
de Peritoró. Então ele não pode olhar só o lado do banco; tem que olhar
também o lado do povo e do lado do município. Então nós estamos
aqui e possamos nos juntar a V. Ex.ª e irmos na superintendência para
ver a viabilidade da reabertura do banco de Peritoró.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado

Zito, muito obrigado pelo aparte. E eu acho muito importante unirmos
forças para que possamos reabrir o banco. O que V. Ex.ª relatou isso é
verdade, haja vista que também conversando... Hoje essa agência de
Peritoró, Deputado Zito, está sobe a responsabilidade do Banco do
Brasil de Pedreiras. Eu conversando também com a gerente, a Carina, e
liguei aqui para a Superintendência, o superintendente está de férias,
mas já aguardando o seu retorno para a gente ser atendido. Para concluir,
Senhor Presidente, vem acontecendo em todo o estado do Maranhão,
já aconteceu em cidades do Médio Mearim, como a cidade de Lima
Campos, onde foi arrombado um banco e, a cidade de Igarapé Grande,
foi um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, para ser chamada
a classe política, os representantes da Associação Comercial como
também a Polícia Militar e o Estado, representado por alguém da
Secretaria de Segurança, e o Prefeito. As outras agências, Deputado
Zito Rolim, nós conseguimos reabrir, como a de Lima Campos e também
a de Igarapé Grande, porque ali teve todo um ajustamento, que é esse
TAC, para que a Prefeitura também tivesse a responsabilidade de
preservar a segurança da agência, como? O Prefeito pode pegar a Guarda
Municipal e, no horário de funcionamento, colocar na porta do banco,
o que coíbe, inibe a ação dos bandidos. Ele pode ali isolar a frente do
banco, 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, colocando
aquelas pedras para que as pessoas estacionem de longe e andem até o
banco, porque aí já vai também dificultar a ação dos bandidos. No lugar
de estacionar na porta do banco, descer com armamento bélico para
assaltar a agência e sair. Existem várias medidas de prevenção contra o
ataque desses bandidos, e aí a gente, eu, como deputado, V.Ex.ª também
como deputado, é muito importante a gente unir essas forças para que
a gente possa ir ao Banco do Brasil e também até chamar o Município
porque não estou vendo o Município muito preocupado com essa
questão do Banco do Brasil, mas a gente assumir as responsabilidade
e, por meio do Estado, ver o que a gente pode fazer, já que lá existe uma
delegacia, existe a corporação da Polícia Militar, para que a gente possa
colocar as viaturas num horário de funcionamento, que elas possam
estar ali mais presentes em frente ao Banco do Brasil ou dentro, porque
tudo vai coibindo, vai inibindo as ações dos bandidos. Então, aqui eu
agradeço pelo aparte do Deputado Zito Rolim e dizer ao povo de
Peritoró da nossa responsabilidade que nós iremos até a
Superintendência para ver essa questão da abertura do Banco do Brasil
da cidade de Peritoró. Sempre me colocar à disposição, nós temos
várias matérias durante este mês e nossos mandatos e a gente vai trazer
à observância do Estado, dos entes fiscalizadores, do Ministério Público
o que vem acontecendo de ruim na cidade de Peritoró. Como
representantes daquele povo, eu tenho aqui a responsabilidade de lutar
pela melhor qualidade de vida dessas pessoas que são de Peritoró e das
cidades onde a gente vai trabalhando bastante, onde estou fazendo
uma agenda positiva, pegando as demandas para ir tratando
gradativamente como é a nossa responsabilidade como parlamentar.
Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar
Solidariedade, PP. Pela liderança, Deputado Vinicius Louro, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, estava com saudade desta tribuna. Andando em todo o
estado do Maranhão, principalmente pelas rodovias, eu não poderia
chegar a esta Casa novamente, Deputado Rildo Amaral, pois eu tenho
dito aqui que, enquanto eu não vir a ação do Dnit, eu não deixarei de
cobrar, de bater na questão para que realmente o Dnit possa fazer
alguma coisa nas estradas do Estado do Maranhão. Às vezes a gente
vem falar de coisa boa aqui no tocante pelo nosso trabalho que a gente
vem fazendo em todo estado do Maranhão, mas a revolta é tão grande,
quando eu quero aqui parabenizar a Deputada Daniella Tema, por um
pronunciamento na semana passada, falando das rodovias, ela também,
que roda bastante essas estradas maranhenses, principalmente na BR-

135. Deputado, eu vinha andando agora, novamente andando pelas
estradas federais do estado do Maranhão e a gente percorrendo duas
BRs, a primeira do entroncamento, ali da cidade de Itapecuru até a
cidade de Chapadinha, que lá realmente era uma estrada muito boa,
mas não existe nenhuma ação paliativa do Dnit para que possa fazer
uma manutenção, e logo tapando os buracos ali que eles vão surgindo,
até porque fica mais barato para o Dnit, é uma coisa assim que vai logo
fazendo a manutenção e ali atendendo a população. E eu não vi nenhuma
ação do Dnit nessa questão. E agora na BR–135 o que eu vi lá é um
tapa-buraco, eu vou até falar até de forma onde eu não gostei, um tapa-
buraco ali para, vou usar o termo mais correto, para passar sebo na
venta de jumento, esse é o termo, é uma coisa ali que estão fazendo
para enganar a consciência do povo. Lá eu contei duas frentes de
trabalho, Deputado Zito Rolim, então, primeiro, eu parei, olhei a forma
que eles estão tapando buraco, que é uma forma totalmente adversa do
que pede-se a legislação dentro da fiscalização de engenharia, de qualquer
engenheiro, principalmente do Dnit, onde você chega ali com uma
caçamba, um cidadão com a pá em cima da caçamba pisando no asfalto,
lá em cima quente, jogando dentro do buraco e ali não há nenhum tipo
de um trabalho para que possa durar, a gente pode acompanhar em
todas essas ações de tapa-buraco, os buracos ali eles quebram ao redor
mantêm a sua fundição, a sua altura, às vezes colocando material como
piçarra, ou pedra, para depois botar o asfalto, e lá não, do jeito que eles
estão jogando sem nem colocar nenhum pouco de pinche, que é o que
faz grudar o asfalto à piçarra, até mesmo no asfalto naquele mais antigo
para que possa ele se firmar melhor, e aí eles estão pegando e jogando
lá, a la vontê, ou seja, Deputado Rildo Amaral, depois vêm medições aí
grandiosas, pagamentos da empresa grandiosos e a gente não ver a
responsabilidade nenhuma do DNIT, ou seja, a gente vem cobrar para
que sejam feitas ações dignas das rodovias mediante a fiscalização
também do Dnit e dentro de uma engenharia, mas não fazer, Deputada
Daniella Tema, o que estão fazendo nessas BRs aí, gastando, jogando
dinheiro do povo fora que não é o modus operandi que tem que ser
feito. Então eu tenho cobrado bastante, eu não acredito que no trecho
de Miranda a Alto Alegre seja feito um tapa-buraco, porque, Deputado
Rildo, se for feito um tapa-buraco estão enganando o povo, estão
gastando o dinheiro do povo, para justificar esses gastos não sei o
porquê, porque ali já não cabe tapa-buraco, ali realmente tem que
mudar toda a massa asfáltica daquela rodovia do trecho de Miranda a
Alto Alegre. Ou seja, tem trechos ali que você não consegue passar de
20 quilômetros. Buracos ali que até carreta bate o para-choque de tão
fundo que estão. E aí o Dnit vai lá faz um tapa buraco, justificando um
gasto de milhões onde o próprio Dnit sabe que não é para ser feito
dessa forma. Ali tem que ser trocada toda a massa viária. Então é muito
importante, principalmente os deputados que andam nessas rodovias.
Agora mesmo já estive ali em uma viagem que eu fiz para Chapadinha,
olhando a BR, que liga ali a BR-135 até o município de Chapadinha. E
ali levando até a divisa do estado do Maranhão com o Piauí. Então a
gente já pode constatar também o descaso nessa rodovia. E eu vejo ali
a população como Júnior, da JR, o Carlos Henrique, as pessoas ali da
cidade de Chapadinha, Itapecuru sofrendo pela irresponsabilidade do
DNIT no estado do Maranhão. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Excelência se quiser se inscrever, fique à vontade.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, Deputado Rildo.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
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Resumo da Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de junho de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados

(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutora Helena Duailibe,
Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Vinícius Louro. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Fernando
Pessoa, Adelmo Soares e Wellington do Curso. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único turno, a Medida Provisória
nº 292/19 (Mensagem nº 026/19), que institui o Programa de Pagamento
e Parcelamento com Redução de Juros e Multas de Débitos Fiscais
Relacionados com o ICM e o ICMS. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) esta Medida Provisória
foi aprovada e encaminhada à sanção Governamental. Em único turno,
foi aprovado o Parecer nº 293/2019, da CCJC, 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 Assembleia Legislativa do
Maranhão. Em segundo turno, foram aprovados e encaminhados à
sanção governamental os Projetos de Lei nºs: 021/19, 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; 171/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, que institui o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças
Crônicas no Estado do Maranhão; 183/09, 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; 217/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus, que institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição nas
Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses”. Foram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 040/
19 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2019, ambos de autoria
da Deputada Detinha; o Projeto de Lei nº 174/2019, de autoria do
Deputado Adriano e o Requerimento nº 311/19, de autoria do Deputado
Hélio Soares, devido a ausência dos respectivos autores. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis das competentes
Comissões foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 125/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages, que estabelece as diretrizes para a
instituição da Campanha Permanente de Combate ao Bullying no âmbito
do Estado do Maranhão; 029/09, de autoria do Deputado Roberto
Costa, que dispõe sobre a exigência de comprovação de equidade salarial
entre homens e mulheres para as empresas que contratarem com o
Poder Público Estadual e 143/19, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana
Estadual de Conscientização Sobre o Desperdício de Alimentos. Em
segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à

promulgação, o Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2019, de autoria
do Deputado Othelino Neto, que concede o título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Adelmo de Andrade Soares. Sujeitos à deliberação
do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs: 310/19, de autoria
do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja agendada para o dia
29 de agosto de 2019, a entrega da Medalha de Mérito Legislativo João
do Vale a Cantora Alcione Dias Nazareth e 312/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, solicitando que seja desarquivado o Projeto
de Resolução Legislativa nº 036/2018, de sua autoria. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária: o Veto Total ao Projeto de Lei nº 165/18 bem como os
Requerimentos nºs: 313/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula;
314/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 315, 316
e 317/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo; 316/2019, de autoria
do Deputado Vinícius Louro; 318/2019, de autoria da Deputada Doutora
Thaiza Hortegal; 319/09, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe e 320/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares. No
primeiro horário do Grande Expediente, falou o Deputado Fábio
Macedo. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Zé Inácio Lula
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final, não houve orador inscrito. 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, 11 de junho de 2019.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º  939 /2019

Altera a redação da Resolução Legislativa n° 546/
2008, que institui o Prêmio Cinematográfico
Assembleia Legislativa do Maranhão.

Art. 1º - O parágrafo primeiro do artigo 1º da Resolução
Legislativa nº 546/2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (. . .)
§ 1º - O Prêmio será dividido em três categorias, a saber:
I - Prêmio Mauro Bezerra - para o melhor curta-metragem
maranhense;
II -Prêmio Bernardo Almeida - para o melhor longa
metragem maranhense; e
III - Prêmio Erasmo Dias - para o melhor filme, longa ou
curta metragem maranhense, eleito por júri popular (NR)”.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de junho de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
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vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º  940 /2019

Concede Título de Cidadão Maranhense ao senhor
Adelmo de Andrade Soares e dá outras
providencias.

Art. 1° - Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Adelmo de Andrade Soares, natural do Município de Patos,
Estado da Paraíba.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de junho de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º  941 /2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba
Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão.

Art. 1º – Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
João do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba Meu Boi dos
Sotaques da Baixada e Costa de Mão, com sede à Rua da Palma, nº 337
– São Luís (MA).

Parágrafo único – Será concedida 11 (onze) placas alusivas
ao evento, aos Senhores Mestres da Cultura Tradicional Popular
integrantes da instituição homenageada, na forma seguinte:

I – João Batista Gonçalves Fonseca;
II - Raimundo Nonato Coelho;
III – Felipe Fonseca;
IV – Raimundo Miguel Ferreira;
V – José de Jesus Figueiredo;
VI – Manuel Ferreira;
VII – Victor Hermínio Castro;
VIII – Vicente Neves;
XIX – Benedito Fonseca Teixeira;
X – Inácio Loiola Campos;
XI – João Florismar Mendes.
Art. 2º – Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de

sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de junho de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE

COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO  DE 2019 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Duarte Júnior-Presidente
Dra. Helena Duailibe
Wendell Lages
Zé Inácio Lula
Adriano

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 012/2019  -  Emitido ao Projeto de Lei nº 035/

19, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de banheiros
químicos adaptados à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida
nos eventos organizados em espaços públicos ou privados, realizados
no  Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Wendell Lages
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  11 de junho de 2019.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 781/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de junho do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de junho

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  781/2019
EZEMBRO              NOV
MAT N O M E                                                      NÍVEL
1657972 Mariana Sanches Dias Carneiro XV
1657998 Karina Lima Facundes XVII
1657964 Marcelo de Oliveira Pires XV
1657956 Alvaro Eduardo Pires Godinho XVII
1657840 Fabio Alessandro Souza Cabral XV
1657980 José Arimatea Rodrigues de Sousa X
1658012 Kels Ane Pereira Carvalho XIII
1658160 Kellin Meg Serra Lima Martins XII
1658004 Aurelio Carneiro Alves XVII
1654144 Mayara Livia de Jesus Pinto XV
1654151 Ozanan de Carvalho Silva Neto XV
1652148 Danilo Noleto de Sousa XV
1658038 João Victor Costa Barbosa Fonseca XV
1658095 Nivaldo da S. Cantanhede Junior XV
1658053 Keise Dayana Pereira Santos XV
1658137 Sergio Antonio Rocha Velozo XV
1658020 Jorge Antonio Aragão Trindade XIV
1658178 Leilian Maedja Ferro Campos XV
1658046 Natalia Borges Vieira XV
1658087 Manoela Spotti Gonçalves Fonseca XV
1658152 Christiana Braga Nunes X
1658079 Luana Santos Tavares XV
1658061 Idener da Silva Torres XI
1650936 Julio Flavio Souza Coelho XV
1656628 Ana Vitória Feitosa B. Maia XV
1658103 Denise Maria R. S. Bastos XII
1658111 Sara Manuela C. Guedes V
1658129 Edson Ferreira V
1640382 Keldyson Sousa Carvalho X

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 782/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica

Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 04 de junho do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de junho

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 782/2019

MAT N O M E                                                       NÍVEL
1658145 Pedro Biaman Prado XI

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 786/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de maio do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de junho

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 786/2019
         NOV
MAT N O M E                                                          NÍVEL
1658186 Hilton Ferreira Neto XIV

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 005/2019

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

219/2019, de autoria do Poder Executivo, que Extingue a Fundação
Nice Lobão e dá outras providencias.”

O Projeto de Lei, em epígrafe, extingue a Fundação Nice Lobão,
entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins
lucrativos, instituída pela Lei nº 5.774, de 15 de outubro de 1993,
sendo que o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA incorporará as competências, atribuições e
incumbências estabelecidas em atos normativos gerais ou específicos
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da Fundação Nice Lobão, bem como a sucederá nos contratos,
convênios e demais direitos e obrigações vigentes.

Destaca-se que, o referido Projeto de Lei já tramitou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 234/2019), obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo,
além da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é
realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, há análise de mérito
a ser realizada pelas Comissões temáticas como a presente Comissão.

Como podemos observar, a propositura sob exame pretende
formalizar a extinção da Fundação Nice Lobão, redistribuindo os
servidores efetivos ao IEMA, Instituição Pública de Ensino que tem
por finalidade ofertar a educação profissional e tecnológica de nível
médio e superior no Estado do Maranhão.

Destaca-se que o requisito precípuo da medida é o interesse
público, neste caso, consubstanciado no atendimento às necessidades
da Administração Pública, pois a medida objetiva democratizar a oferta
de educação profissional e tecnológica, bem como favorecer o emprego
juvenil e o empreendedorismo.

Outrossim, no caso em tela, a Fundação Nice Lobão, Entidade
a ser extinta, tem personalidade jurídica de direito público vinculada à
Secretaria de Estado da Educação, bem como presta um serviço público
se equiparando às autarquias e, por conseguinte deve ser criada ou
extinta mediante Lei, senão vejamos o que diz a doutrina:

“Se a fundação pública for de natureza autárquica, ou seja, de
direito público, a regra a ser aplicada é a mesma que incide sobre as
autarquias, vale dizer, a própria lei dá nascimento à entidade, porque
essa é a regra adotada para o nascimento da personalidade jurídica
de direito públicos.

A extinção das fundações públicas decorre também de lei, como
ocorre com as demais pessoas administrativas. Mas, retornando à
distinção, a lei autorizará a extinção das fundações de direito privado
e ela mesma extinguirá as de direito público, nesta última hipótese tal
como sucede com as autarquias.”  (in José dos Santos Carvalho
Filho, Manual de Direito Administrativo, ed. 26º, pg. 527, Atlas)

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 219/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator : Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado  Vinicius Louro
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 238/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº

041/2019, de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a
Tribuna Livre na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
visando garantir à população o direito à livre expressão do pensamento,
consistindo na possibilidade de todo e qualquer cidadão fazer uso da
palavra em sessões ordinárias, realizadas na última quinta-feira de
cada mês, para tratar de assuntos de interesse público.

Para isto, propõe o acréscimo do art. 109-A à Resolução
Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão – RIALEMA (Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, e alterações) disciplina que:

Art. 138. Os projetos compreendem: [...]
V - os projetos de resolução destinados a regular com eficácia

de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembléia
Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou
administrativo, ou quando a Assembléia deva se pronunciar em casos
concretos, [...]: (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010)

[...]
Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa
da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse
fim criada e também por um terço dos membros da
Assembléia. (Redação dada e renumerado pela Resolução
Legislativa nº 599/2010)

Nota-se que para alterar, retirar ou acrescentar texto no
Regimento Interno da Assembleia do Estado do Maranhão, há a
necessidade da iniciativa partir da Mesa Diretora, de uma Comissão
Permanente ou Especial, ou ainda de um terço dos Deputados. Como
a proposição em análise foi proposta apenas por um parlamentar,
há vício de iniciativa no seu processo legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Resolução

Legislativa nº 041/2019, por apresentar-se contrário às normas
regimentais no tocante à iniciativa da proposição.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa nº 041/
2019, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 11 de junho de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 278/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 242/2019, de
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autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de comunicação pelos hospitais, clínicas e postos de
saúde da rede pública e privada de saúde no âmbito do Estado do
Maranhão, das ocorrências envolvendo embriaguez e consumo de
drogas por crianças e adolescentes.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam os Hospitais,
Clínicas e Postos de Saúde que integram as redes pública e privada de
saúde no Estado do Maranhão obrigados a comunicar imediatamente
ao Conselho Tutelar, aos pais ou responsáveis legais, o atendimento,
em suas dependências, de crianças ou adolescentes recebidos em estado
de embriaguez ou consumo de drogas.

Convém relatar, que se encontra em tramitação nesta Casa, o
Projeto de Lei nº 175/2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo
Holanda, com o mesmo teor, já tendo esta Comissão Técnica
Permanente se manifestado favoravelmente pela sua aprovação (Parecer
nº 191/2019, datado de 07 de maio do ano em curso).

Com efeito, nos termos do art. 141, do Regimento Interno
(Resolução Legislativa nº 450/2004), os Projetos que versarem matéria
conexa e análoga a de outro em tramitação serão anexados. Como
podemos observar, a propositura, sob exame, versa sobre matéria já
contemplada no Projeto de Lei nº 175/2019.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, sugerimos a anexação do Projeto de Lei nº 242/

2019 ao Projeto de Lei nº 175/2019, por tratar de matérias conexas e
análogas.

É o voto.

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

votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 279 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 254/2019, de
autoria do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que Dispõe sobre a criação
de Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas com depressão.

Registra a Justificativa do autor que as perturbações mentais
ou neurobiológicas afetam aproximadamente 450 milhões de pessoas.
Dentre essas, a depressão figura como principal causa de incapacitação
no mundo e com grande chance de se tornar a segunda maior carga de
doença até 2030. Outro fator comumente associado à depressão é a
ansiedade, registrando, dessa forma, uma diminuição da qualidade de
vida das pessoas.

Nesse aspecto, pode-se afirmar que a depressão é considerada
um transtorno multifatorial, apresentando fatores de risco conhecidos
como afetividade negativa, experiências adversas, eventos estressantes,
condições médicas crônicas ou incapacitantes que chegam atingir 5,8%
da população brasileira.

O Programa de que trata a presente propositura tem como
objetivo oferecer tratamento adequado na rede estadual de saúde, sem

prejuízo de outras iniciativas existentes mediante ações coordenadas
das áreas de Saúde e Assistência Social do Estado.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou
retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em
análise desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que Programas
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado e que geram impactos
financeiros são de competência do Poder Executivo, estabelecendo
obrigações e não apenas princípios e diretrizes.

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa, padecendo assim de inconstitucionalidade formal
subjetiva.

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

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às
atribuições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do
seu objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do
processo legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de
substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação

do Projeto de Lei nº 254/2019, na forma do substitutivo, em anexo a
este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 254/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 254 / 2019

Estabelece Diretrizes para a instituição do
Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas com
depressão, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do
Programa de Auxílio Psicológico a pessoas com depressão no âmbito
do Estado do Maranhão.

Art. 2º - O Programa de que trata a presente Lei tem por
objetivo oferecer tratamento adequado na rede estadual de saúde, sem
prejuízo de outras iniciativas existentes mediante ações coordenadas
das áreas de Saúde e Assistência Social do Estado.

§ 1º - O atendimento psicológico no âmbito estadual propõe
desenvolver uma rede de serviços de atendimento aos usuários que
seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas.

§ 2º - O atendimento ao Programa poderá ser executado nas
seguintes unidades:

I - Hospital de Referência do Estado em Saúde Mental;
II - Centros de Atenção Psicossocial;
III - Enfermarias especializadas em Hospitais Gerais.
Art. 3º - O Programa poderá articular, além das ações de

atendimento psicológico, iniciativas preventivas e educacionais com
fulcro na população maranhense.

Art. 4º - O Poder Público Estadual poderá firmar convênios
com órgãos federais e municipais para a consecução desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 280/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 250/2019, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que estabelece as diretrizes
estaduais para a implementação, por uma equipe multidisciplinar, de
cuidados paliativos direcionados aos pacientes com doenças
ameaçadoras à vida, que consistem na Atenção Integral à Saúde dessas
pessoas e dos seus familiares.

Em suma, o Projeto de Lei, em epígrafe, propõe as Diretrizes
Estaduais para as Ações e Cuidados Paliativos Direcionados aos
Pacientes Portadores de Doenças Ameaçadoras à Vida, que consistem
na Atenção Integral à Saúde dessas pessoas e dos seus familiares.

Os Cuidados Paliativos, de que tratam a propositura de Lei,
consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar,
que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da
prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação
impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais,
psicológicos e espirituais.

Registra a Justificativa do autor, que quando a medicina curativa
não tem mais alternativas para reverter o quadro clínico de um paciente,
ficando definida a condição de irreversibilidade, é necessário que os
profissionais de saúde estejam preparados para abordar o paciente e
familiares com os cuidados paliativos, que consistem em um conjunto
de práticas interdisciplinares que devem ser oferecidas a todo paciente
com doença crônica, progressiva, degenerativa e sem possibilidade de
cura, com a finalidade de aliviar sintomas físicos indesejados, além de
oferecer suporte espiritual e emocional ao paciente e seus familiares
durante todo o curso da doença, na morte e no luto.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no
Art.42, da CE/89, bem como de competência concorrente (competência
comum dos entes políticos-administrativos), a teor do que dispõe o
art. 23, inciso II, da CF/88, que significa que a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios devem cooperar na execução de tarefas
e objetivos que lhes são correlatos, senão vejamos:

“Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: (EC nº 53/2006 e EC nº
85/2015)
(...)
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Ademais, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, conforme
preceitua o inciso XII, do art. 24, da CF/88.

Outrossim, a propositura de Lei não contraria, a Lei Federal nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da
constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar,
manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do presente Projeto de
Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 250/2019,  por não vislumbrarmos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 250/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº282 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Thiago
Roberto Moraes Diaz.

Na Justificativa, esclarece o autor da propositura, que o
homenageado, o Senhor  Thiago Roberto Moraes Diaz, conquistou a
presidência da Ordem d os Advogados do Brasil (Seccional
Maranhense), atuando, desde então, com sapiência nesta função de
tamanha importância, não só para a Classe, mas para toda sociedade
maranhense. Sua gestão é marcada por diversas ações, como: a
ampliação dos cursos de capacitação oferecidos em todo o Estado; a



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019 25
reforma e construção de subseções, na Capital e no interior do
Maranhão; o aumento no número de Salas da Advocacia em fóruns de
justiça em diversos municípios (com a construção e reforma de mais
de 50 salas); redução no valor da anuidade, que hoje é a menor do
Brasil; e convênios para a oferta de benefícios (como a creche da
advocacia). O nobre causídico sempre se comprometeu com a
valorização da advocacia maranhense, sobretudo no tocante à melhor
remuneração e com a incansável defesa das prerrogativas do advogado
no Estado. Com o mesmo vigor, atua na defesa dos interesses públicos,
consolidando seu compromisso com o Estado Democrático de Direito
e honrando o papel desempenhado pela Ordem dos Advogados do
Brasil na busca por uma sociedade justa. Essa Justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 042/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 042/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 283 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado  Marco Aurélio, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense a Guilherme Maia Rocha.

Justifica o autor da proposição, que o homenageado, o Senhor
Guilherme Maia Rocha, Natural de José da Penha - RN, filho de
agricultores, o empresário Guilherme Maia Rocha desde a juventude já
demonstrava espírito empreendedor, ao integrar diretório acadêmico e
conselho técnico departamental da faculdade. Graduou-se em
Engenharia Agronômica, formação que complementou com
especializações em Avaliação e Perícia e em Geoprocessamento
Aplicado ao Planejamento Urbano e Rural, assim como com o
bacharelado em Direito. Além da formação acadêmica, o empresário

Guilherme Maia Rocha enriqueceu a qualificação profissional com a
frequência dezenas de cursos de aperfeiçoamento, estágios, simpósios,
seminários e encontros de atualização. No campo da Agronomia,
ministrou palestras técnicas sobre associação e cooperativismo, bem
como sobre várias culturas frutíferas, além da piscicultura e
bovinocultura, e integrou painéis sobre agricultura, fruticultura e
pecuária. Chegou a Imperatriz - MA em 1988, cidade onde passou a
integrar o Rotary Clube, que lhe concedeu a mais alta condecoração, o
título Companheiro Paul Harris, em virtude da significativa contribuição
prestada à sociedade local. Mais recentemente, o empresário recebeu a
Comenda José Lamarck de Andrade e o Título de Cidadão
Imperatrizense, em reconhecimento da duradoura e extensa atuação
em prol do desenvolvimento socioeconômico da cidade. No município,
também participou de diversas ações sociais, colaborando com as causas
da Associação Madalena de Canossa, Lar São Francisco de Assis e
Associação de Amparo aos Pacientes de Câncer - Ampare, dentre
outros. Titular da Maia Consultoria Agropecuária Ltda., desempenhou
sucessivos cargos na Diretoria da Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz desde 2000, período em que ocupou a vice-presidência e
foi eleito presidente em 2018. Além do segmento da consultoria em
projetos do agronegócio, o empresário Imperatrizense exerceu também
atividades nos ramos de joalheria, sapataria e da construção civil,
percurso em que obteve vasta experiência administrativa. Enfim, com
27 anos de experiência no universo empresarial, assim como na liderança
classista e na atuação comunitária em Imperatriz, o cidadão Guilherme
Maia Rocha se encontra definitivamente inserido na história maranhense.
Daí a homenagem que o Poder Legislativo prestará a esse ilustre
Senhor, concedendo-lhe o Título de Cidadão Maranhense.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 043/2019, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 043/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.



QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  288 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 253/2019, de autoria
do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que Institui o “Dia de Prevenção
e Combate à Depressão no Estado do Maranhão, a ser comemorado,
anualmente, no dia 13 de setembro.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do projeto de Lei nº 253/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 253/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 294/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à
Constituição nº 005/2019, de autoria da Senhora Deputada Mical
Damasceno, que Acrescenta a alínea “d” ao inciso XVI, do     art. 19 e
altera os §§ 3º e 4º, do art. 24, da Constituição do Estado do Maranhão,
que dispõe sobre os militares.

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.

Em suma, a propositura sob exame, versa sobre a possibilidade
dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado poderem acumular cargos
nas Corporações Militares com Cargos de Professor ou outro Cargo
ou Emprego privativos de Profissionais de Saúde.

Com efeito, uma regra geral da Constituição (Art.37, XVI, da
CF/88) proíbe a acumulação de cargos no serviço público. Algumas
exceções são previstas: se houver compatibilidade de horários,
servidores civis podem desempenhar dois cargos de professor; um
cargo de professor com outro técnico ou científico; ou dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde. A PEC em análise
estende esse benefício aos militares estaduais. Em todos os casos, os
profissionais que acumulam cargos devem respeitar o teto de
remuneração do serviço público. No caso dos Estados e Distrito Federal,
o limite é o salário do Governador.

Registra a justificativa da autora que a presente proposta de
emenda constitucional, busca aperfeiçoar este dispositivo que trata da
possibilidade de acúmulo de cargos pelos militares Estaduais.

 A PEC 141/2015, já aprovada na Câmara Federal e no Senado
Federal, garantindo aos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, a possibilidade de acumular cargos, desde que estes
sejam de professor ou de profissional da saúde. A PEC acrescentou o
§ 3º, ao art. 42, da Constituição Federal, aplicando o dispositivo no
inciso XVI, do art.37, da Constituição Federal. Nada mais justo.
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Existem inúmeros militares com formação superior nas áreas

de educação e saúde, áreas essas de extrema importância para o
desenvolvimento social.

Na área de educação, o professor ocupa lugar central, cumprindo
a tarefa de cuidar da formação dos que chegam até a escola. Ensinar e
aprender faz parte da natureza humana, e o processo de formação do
cidadão e da cidadã ocorre desde o nascimento, através de ações
contínuas que organizam a forma de ser de uma sociedade.

Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliar de
enfermagem, biólogos, fisioterapeutas, osteopatas, professor de
educação física, assistentes sociais, fonoaudiólogos, dentistas,
terapeutas ocupacionais, psicólogos, biomédicos, farmacêuticos,
técnicos e tecnólogos em radiologia, agentes de saúde, dentre outros,
são profissionais de grande importância para a vida humana, pois
tratam de saúde da população.

Essas duas áreas em que os militares poderão acumular cargos,
são áreas bem deficitárias no Brasil, precisando melhorar a estatística
desses profissionais em relação à população. São constantes os
programas para a contratação de professores e profissionais da saúde.

Registra ainda, a justificativa, que a possibilidade do militar
acumular cargo nessas áreas, não irá solucionar a problemática das
áreas de saúde e da educação, mas será uma contribuição significante,
por esses profissionais que prestam relevantes serviços para a
sociedade na área da segurança pública. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

 Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações
constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções
para a sua aprovação, visto que  já foi aprovada a Proposta de Emenda
à Constituição Federal nº 141/2015, que acrescenta § 3º ao art. 42 da
Constituição Federal, para estender aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios o direito à acumulação de cargos
públicos prevista no art. 37, inciso XVI, da CF/88, como bem registrado
na justificativa da autora da propositura.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de
Emenda Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância
com as disposições legais e constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
005/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 005/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado César Pires

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 295 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 227/2019 de autoria do
Senhor Deputado Fábio Macedo, que “Institui a Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens
com objetivo de desenvolver medidas de prevenção, controle e
assistência aos dependentes do álcool no âmbito do estado do
Maranhão.”

 Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição.

  A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro, prevalecendo o princípio da
indelegabilidade de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer
atribuições típicas do outro quando expressamente previsto na Carta
Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente, estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições as
Secretarias de Estado, porém está apenas traçando objetivos quando
da implementação da Política, não está tratando de normas
estruturais, nem de competência e muitos menos criando órgãos.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe
do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]”
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Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em

tela.
 Então, com o objetivo de adequá-lo à técnica legislativa e a

constitucionalidade que propomos mudança na Ementa, exclusão inciso
IV e alteração  na redação do inciso VII do art. 3º, bem como a
renumeração dos incisos do referido artigo, vejamos:

EMENTA: “Estabelece as Diretrizes da Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre
mulheres e homens, no âmbito do estado do Maranhão.”

Art. 3º - A Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e
Tratamento do Alcoolismo entre homens e mulheres possui os seguintes
objetivos:

I – Desenvolver ações de educação, proteção, promoção e
recuperação da saúde e prevenção dos danos causados pelo uso
excessivo do álcool;

II – Implementar uma rede de atenção e cuidados aos
dependentes do álcool;

III – Promover ampla cobertura no atendimento aos homens e
mulheres em clínicas especializadas garantindo o acesso universal ao
tratamento e controle da saúde;

IV – Fomentar o desenvolvimento de estudos científicos por
meio de editais específicos sob a responsabilidade da Secretaria deEstado
da Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI  operacionalizados pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão – FAPEMA
capazes de equacionalizar os problemas ocasionados pelo álcool;

IV – Desenvolver ações que resultem na reintegração ao trabalho
dos dependentes de uso de álcool;

V – Avaliar a rede de disponibilidade dos serviços de saúde nos
Municípios do Estado do Maranhão no sentido de garantir que os
dependentes do álcool tenham acesso às equipes de Estratégia de Saúde
da Família – ESF bem como a outras iniciativas existentes

 No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
material ou formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é
realizar uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa
do Poder Executivo e assim resultar no esvaziamento da função
de legislar do Poder Legislativo dos Estados Federados.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 227/19 em face a sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade
nos termos as alterações propostas acima.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 227/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 296 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 231/2019 de autoria da

Senhora Deputada Mical Damasceno que “Institui o Programa ‘Apague
essa ideia’.”

O Projeto prevê que será um Programa executado pelo Governo
do Estado através da Secretaria de Segurança Pública e de Saúde em
parcerias com Instituições Religiosas e Comunidades Terapêuticas.

Também estabelece que os voluntários do programa terão direito
a isenção na taxa de concurso público e direito a atendimento no Hospital
do Servidor Carlos Macieira.

A iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito do controle
recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da separação
entre os Poderes, modelo este decorrente do pensamento desencadeado
pela Revolução Francesa.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham de atribuições das Secretarias de Estado.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem se afastar do modelo federal ao qual devem
cumprir obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que
não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-se
aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como
no caso em tela.

Vejamos o entendimento da Suprema Corte do País sobre o
assunto:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva
de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos poderes:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 637,
rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-
2004.]” Original sem grifos

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que Programas
a serem executados pelos órgãos da Administração Pública,
principalmente pelas Secretarias de Estado e que geram impactos
financeiros são de competência do Poder Executivo, estabelecendo
obrigações e não apenas princípios e diretrizes.

Nesta assertiva é o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade ADI-MC 2799 / RS,  ADI 2808 / RS e ADI
2.329/AL, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar
o processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal” (original sem grifos)

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

“Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de
leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido
pelas escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas.
Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual
para legislar sobre organização administrativa no âmbito do
Estado. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, §
1º, II, e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição
da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio
da simetria federativa de competências. Iniciativa louvável
do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa
legislativa. [ADI 2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010,
P, DJE de 25-6-2010.]”

É claro e cristalino que o Projeto, ora em comento, em seus
artigos estabelecem obrigações para as Secretárias de Estado gerando
despesas, violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa e,
conseqüentemente, o princípio da separação dos poderes, padecendo
de inconstitucionalidade formal.

Também deve-se destacar que o Estado do Maranhão possui o
Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas – CEPD
que é um órgão na estrutura da Secretaria de Saúde -SES responsável
dentre outras funções, conforme a Lei Estadual nº 10.492 de 18 de
junho de 2016, em “coordenar a elaboração de coordenar de
programas estaduais, em consonância com os objetivos do Sistema
Estadual de Políticas sobre Drogas”. Vejamos:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Estadual de Políticas Públicas
sobre Drogas - CEPD-MA, órgão da estrutura administrativa
da Secretaria de Estado da Saúde - SES e integrante do Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD.
Art. 2º - O CEPD-MA tem por finalidade cooperar e auxiliar
na formulação de propostas, acompanhamento e
monitoramento das ações, orientação normativa e avaliação
permanente da Política Estadual sobre Drogas, por meio de
medidas que garantam:
I - a prevenção ao uso indevido de drogas;
II - os cuidados e a reinserção social de usuários e dependentes
de substâncias químicas;
III - a repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas no âmbito territorial de sua atuação;

“Art. 3º - Ao CEPD-MA compete:
 I - formular diretrizes para a Política Estadual sobre Drogas,
acompanhando-a e avaliando-a;
II - coordenar a elaboração de programas estaduais, em
consonância com os objetivos do Sistema Estadual de
Políticas sobre Drogas - SIEPOD;
III - promover pesquisas e diagnósticos que subsidiem a
elaboração de propostas de intervenção a partir das variáveis
e indicadores evidenciados;
IV - auxiliar a Secretaria de Estado da Saúde na coordenação
do SIEPOD, em consonância com o SISNAD;
V - promover diligências e medidas necessárias à implantação
de programas voltados à redução do uso de drogas no Estado
do Maranhão;
 VI - acompanhar e fiscalizar as ações do SIEPOD;
VII - estabelecer critérios para registro, funcionamento e
certificação de entidades, órgãos e programas que atuem na
Política Estadual sobre Drogas;
VIII - instituir política de educação permanente para
profissionais e conselheiros do SIEPOD;
IX - recomendar às redes de ensino público e privado a
implementação de programas específicos voltados para a
valorização da vida, nos quais as informações a respeito de

substâncias psicoativas, efeitos e consequências, sejam
priorizadas e colocadas como parte de um contexto maior de
educação e saúde.”

Como visto, a atribuição de formular Programas no combate
ao consumo de drogas é do Poder Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do

Projeto 231/2019, em face da inconstitucionalidade formal por ferir o
princípio da reserva de iniciativa e, por conseguinte, a separação entre
os Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 231/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Wendell Lages

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 297 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 188/2019, de autoria do
Senhor Deputado Ciro Neto, que institui as diretrizes para retenção
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em contratos
firmados pela Administração Pública Estadual e dá outras
providências.

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘ O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.

Além das funções típicas de cada Poder, existem também as
funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular desempenho
das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do poder constituinte originário.

A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelegabilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
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Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgãos da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.

Nota-se que, o presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a
serem tomadas pelo Estado quando da feitura de contratações
públicas.

Além disso, as diretrizes visam criar estratégias para facilitar a
eficiência na prestação dos serviços de serviços públicos.

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 188/2019, por não possuir nenhum vício de constitucionalidade
formal ou material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 188/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Fernando Pessoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 299 /2019

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

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 221/19 de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que “Dispõe sobre o estabelecimento de
Perímetro de Proteção Escolar no entorno de unidades escolares da
rede estadual de ensino no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.’

O Projeto em comento prevê a delimitação da área de proteção
escolar, bem como estabelece a criação de uma Comissão de Coordenação
composta prioritariamente por representantes da área de educação e
segurança pública.

Em apertada síntese, é o relatório.
A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada

por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Com efeito, Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em
seu livro ‘O espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções
estatais, cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma
função típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente
e autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente

por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
e contrapesos.

Acontece que, além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Podes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário.

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.

Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim garantido a plena eficácia do princípio
da prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes previsto
no art. 227 da CF/88, vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.   

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe
do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]”

Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em
tela.

O Projeto, em análise, no seu art. 3º está criando um Órgão
na estrutura do Poder Executivo, violando neste caso o princípio da
reserva de iniciativa, por esse motivo sugerimos a supressão do
referido artigo, também opinamos pela retirada do prazo para
regulamentação previsto no art.5º, por ferir o princípio da
separação dos poderes.

 No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder
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Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar
do Poder Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise
da constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 221/2019, em face a sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade com a supressão do art. 3º e retirada do prazo para
regulamentação previsto no art. 5º.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 221/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº301 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 044/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Andreia Martins Rezende, que
propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Doutor Rodrigo Lago.

Na Justificativa, esclarece a autora da propositura, que o
homenageado, o Senhor Rodrigo Pires Ferreira Lago nasceu em São
Luís, em 13 de julho de 1979, é advogado licenciado (OAB/MA n°6148)
e atual secretário de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos
do Maranhão. No primeiro mandato do governador Flávio Dino, foi
secretário de Transparência e Controle do Maranhão (2015-2018),
secretário-chefe da Casa Civil (2018) e diretor-presidente da
Companhia Maranhense de Gás - GASMAR (2018). Estudou Direito
Constitucional no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e é
especialista em Direito Eleitoral (UFMA, 2015). Na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), foi conselheiro federal (2013/2014),
membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais
(2013/2014), diretorgeral da Escola Superior de Advocacia do
Maranhão (2010-2012) e conselheiro secional (2010-2012). É membro
do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), tendo integrado bancas
examinadoras de concursos para magistratura do Tribunal Regional
Trabalho da 16ª Região (2011) e para promotor substituto do
Ministério Público do Estado do Maranhão (2014), tendo sido membro
da Comissão de Concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão (2014) . Essa Justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 044/2019, de autoria da Senhora Deputada
Andreia Martins Rezende.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 044/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 303/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 046/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Daniella Tema, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor José de
Ribamar Coelho Santos- Zeca Baleiro.

Na justificativa esclarece a autora da propositura, que o Senhor
José Ribamar Coelho Santos – mais conhecido como Zeca Baleiro,
músico, cantor, cronista e compositor maranhense, nasceu em São
Luís/MA, no dia 11 de abril de 1966 e viveu toda sua infância na
cidade de Arari/MA. O nome José Ribamar é uma homenagem ao
santo dos maranhenses São José de Ribamar. Já o apelido “Baleiro”
vem do fato de “Zeca” gostar muito de doces e, quando cursava
faculdade costumava ter sempre balas para consumir entre as aulas.
É o que pode ser percebido nas próprias palavras do Zeca, em
entrevista concedida ao Jornal Livre (2012): “Sempre fui um grande
consumidor de doces, balas e toda sorte de guloseimas. Quando
ingressei na universidade, entre uma aula e outra, saboreava minhas
balas. Quando alguém desejava comer uma, vinha até mim. Daí para
começarem a me chamar de baleiro foi um passo. Confesso que a
princípio aquilo não soava bem aos meus ouvidos.” A sua relação
com os doces o fez, inclusive, a abrir uma loja de balas, tortas e doces
caseiros. Contudo, a música falou mais alto e seu envolvimento com a
mesma começa em casa, nas festas folclóricas e na farmácia de seu
pai, palco de artistas itinerantes, onde aprendeu a tocar violão ainda
na adolescência.

Iniciou a carreira participando de festivais e compondo música
para teatro. Com sua mistura de ritmos e referências musicais diversas,
como samba, pagode, baião, pop, rock; o cantor e compositor foi
recebido com entusiasmo pelo público e imprensa, no ano de 1997,
quando lançou seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”.
Apesar de sua carreira musical já existir antes de gravar este primeiro
disco, mudou-se para São Paulo, onde ganhou projeção nacional
após a participação no Acústico MTV de Gal Costa com a canção
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“Flor da Pele”. Ao longo destes mais de vinte anos, lançou onze
discos de estúdio, cinco CDs ao vivo, nove DVDs e vários projetos
especiais, em que se destacam o disco em parceria com a poeta Hilda
Hilst, Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé – de Ariana
para Dionísio; Café no Bule, CD em parceria com Paulo Lepetit e
Naná Vasconcelos; e Zoró Zureta, projeto para crianças que inclui os
CDs Zoró [bichos esquisitos] Vol.1 e Zureta Vol.2; um aplicativo e o
DVD de animações A Viagem da Família Zoró. Também comandou o
programa de TV Baile do Baleiro, que estreou em 2016 no Canal
Brasil. Como produtor, realizou outros 21 álbuns de artistas diversos,
como Sérgio Sampaio (Cruel), Antônio Vieira (O Samba é Bom), Vanusa
(Vanusa Santos Flores), Odair José (Praça Tiradentes), Wado (O Ano
da Serpente) e o angolano Filipe Mukenga (Nós Somos Nós). Artista
multifacetado, Zeca Baleiro vem se dedicando também à literatura e
ao teatro (tem quatro livros lançados e é autor de duas peças). Compôs
trilhas para dança (Mãe Gentil, Bicho Solto Buriti Bravo, Cubo e
Geraldas e Avencas), teatro (Lampião e Lancelote e Roque Santeiro) e
cinema (Carmo, Oração do Amor Selvagem e 2). O cenário da música
maranhense é enriquecido com grandes nomes e composições que são
aclamados e que ganharam espaço na mídia nacional e internacional.
Assim, há diversos artistas que conquistaram seu lugar no mundo da
arte, obtendo muitos fãs por onde passam, com suas canções e
performance. Um dos cantores que alcançou sua posição e, hoje, é
admirado por muitos é Zeca Baleiro. A sua música deriva de muitos
ritmos tradicionais brasileiros e suas letras são recheadas de
criatividade, humor e poesia, usando as palavras de forma de forma
inteligente, misturando inglês e português, inclusive.

HISTÓRICO;
1 - A ORIGEM
“Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada
De mandar flores ao delegado
De bater na porta do vizinho e desejar bom dia
De beijar o Português da padaria”
A CARREIRA MUSICAL
“Se eu digo pare você não repare no que possa parecer
se eu digo siga o que quer que eu diga
você não vai entender mas se eu digo venha
você traz a lenha pro meu fogo acender.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 046/2019, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 046/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 304 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 008/2019, apresentada pelo Senhor

Deputado Wellington do Curso, que Propõe o envio de Mensagem de
Aplausos, manifestando extensa admiração ao trabalho desenvolvido
pelos advogados Daniel Blume Pereira de Almeida e Thiago Brhanner
Garcês Costa.

Foi lançado por dois advogados maranhenses um livro durante
reunião da OAB Nacional. Durante a reunião do Conselho Pleno da
OAB Nacional nesta segunda-feira (20). O livro Aspectos Polêmicos
do Direito Constitucional Luso-Brasileiro – é dos advogados Daniel
Blume Pereira de Almeida e Thiago Brhanner Garcês Costa. A
publicação aborda análises e estudos de temas do Direito Constitucional
no Brasil e em Portugal. Matéria que ganhou importância nos últimos
anos

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 008/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 008/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 305  /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 271/2019, de autoria da Senhora

Deputada Andreia Rezende, que “insere o Festejo de Nossa senhora
de Fátima, no Município de Vitorino Freire, no roteiro oficial de
Turismo Religioso do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica inserido no Roteiro
Oficial de Turismo Religioso do Estado do Maranhão, o Festejo de
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Nossa Senhora de Fátima, que acontece anualmente no Município de
Vitorio Freire.

Registra a Justificativa que o Festejo de Nossa Senhora de
Fátima é celebrado em homenagem à Padroeira da cidade e acontece em
duas esferas: religiosa e o social. Tem início no dia primeiro de maio
com uma grande procissão luminosa sempre saindo de uma comunidade
da paróquia e se estende até o dia 13 de maio, dia da aparição de Nossa
Senhora aos 03 pastorinhos. No dia 13, último dia do festejo realiza-se
outra procissão luminosa. Chegando na Matriz celebra-se uma grande
missa de encerramento do festejo. Durante esses dias, são realizados
no âmbito religioso: a reza do terço antes das missas, todos os dias é
celebrado a Santa Missa, muitas pessoas tem a devoção de participar
os 13 dias com roupas brancas agradecendo por uma graça alcançada.
Já no âmbito social: venda de comidas típicas e bebidas, onde também
acontece o leilão de joias doadas pelas comunidades e grupos pastorais,
onde nos últimos anos existe uma parceria com o parque São Francisco,
em que a população - sobretudo as crianças - tem uma oportunidade de
vivenciar um momento de lazer, pois a cidade tem pouco a oferecer
nesse sentido.

 Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece
procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do princípio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei
torna evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a
ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 271/2019, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 271/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Neto Evangelista

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

Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 307 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de  Lei Ordinária nº 183/2019, de autoria do Senhor 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.”

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária   nº 183/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 183/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI Nº  183 /2019

Dispõe sobre a presença de intérprete de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas exibições de
eventos públicos culturais e sociais no Estado do
Maranhão.

Art. 1º Os organizadores de eventos públicos culturais e sociais
no Estado do Maranhão ficam responsáveis por oferecer interpretação
do texto correspondente em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Art. 2º O recurso de que trata o artigo 1° deve assegurar à
pessoa com deficiência sensorial auditiva a participação, compreensão
e proveito dos eventos em condições de conforto equivalentes às
oferecidas aos demais espectadores.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 308 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de  Lei Ordinária nº 021/2019, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio Lula, que Obriga os Estabelecimentos Comerciais situados
no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para consulta, o Código
de Defesa do Consumidor.
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Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão

de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária   nº 021/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 021/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI Nº 021 / 2019

Obriga os estabelecimentos comerciais situados
no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para
consulta, o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços situados no Estado do Maranhão obrigados a manter, em
local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de
Defesa do Consumidor.

§ 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados, também,
a disporem de exemplares em linguagem Braile do Código de Defesa do
Consumidor, com o intuito de atender às necessidades das pessoas
com deficiência visual.

§ 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se estabelecimento
comercial aquele que desenvolva atividade de distribuição ou
comercialização de produto ou prestação de serviços.

§ 3º O exemplar a que se refere o “caput” do Artigo 1° e o § 1º
deste mesmo artigo poderá ser solicitado pelo cliente ao funcionário
encarregado do atendimento.

Art. 2º - É obrigatória, nos estabelecimentos comerciais
supracitados no §1º do Artigo 1º, a afixação de placa junto ao caixa, em
local visível e de fácil leitura, com os seguintes dizeres: “Este
estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor disponível para consulta.”.

Art. 3º - O Poder Público estabelecerá os regulamentos
necessários à implantação do disposto nesta Lei, prevendo o(s) órgão(s)
responsável(éis) pelas providências administrativas e de fiscalização,
bem como as penalidades impostas aos estabelecimentos que a
descumprirem.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 309 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de  Lei Ordinária nº 217/2019, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, que Institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição

nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e dá outras
providências.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária   nº 217/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 217/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de junho de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages

                   PROJETO DE LEI Nº 217 / 2019

Institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição
nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas
Maranhenses” e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído o dia 05 de junho como o Dia Estadual
de Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas
Maranhenses – “Dia Estadual do Voluntariado Ambiental” -, coincidindo
com o Dia Nacional do Meio Ambiente.

Art. 2º Durante todo o dia 05 de junho, o Poder Público Estadual
promoverá eventos educativos, movimentos de cidadania, igrejas e a
sociedade civil apresentará projetos de gerenciamento e despoluição
de praias, praças, lagoas, ruas, vias públicas e similares, em todo o
Estado do Maranhão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 016/2017-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e empresa VISUAL SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA.  CLAÚSULA PRIMEIRA- Fica prorrogado
o presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 06 de junho de
2019 e término em 06 de junho de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA- O
valor total do contrato fica reajustado mediante a aplicação do IGPM,
passando de R$ 210.426,99 (duzentos e dez mil, quatrocentos e vinte
e seis reais e noventa e nove centavos) para R$ 228.640,42 (duzentos
e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001-
Gestão Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031- Ação
Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa; Natureza da Despesa:
33.90.40.99- Outros Serviços de TIC-PJ; Ação: 4628- Atuação
Legislativa; Subação: 000010- Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (INFORMÁTICA); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–
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Recursos Ordinários- Tesouro- 0101000000; Histórico:  Renovação
do Contrato de n.º 16/2017, para prestação de serviço especializado de
manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do sistema eletrônico de
votação SEV-2000 instalado no Plenário Nagib Haickel. NOTA DE
EMPENHO: Para fazer face às despesas inerentes a este aditivo, foi
emitida a nota de empenho n.º 2019NE001084, no valor de R$
129.562,91 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e noventa e um centavos) em 24/05/2019. BASE LEGAL: art. 57,
II, da Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1482/2019 ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE- Assembleia Legislativa do Maranhão- Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente e CONTRATADA- VISUAL
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ n.º 23.921.349/0001-61.
São Luís–MA, 11 de junho de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.
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