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Sessão Ordinária de Segunda Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

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

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, o Senhor Segundo Secretário em exercício para fazer a
leitura do texto bíblico e a Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 060/2020

São Luís, 23 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe sobre
o parcelamento excepcional, com anistia de multa e juros, de débitos
fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, e dá outras providências.

A pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo
Coronavírus (SARS-CoV-2), trouxe impactos tanto sanitários quanto
econômicos.

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, dentro de suas
competências constitucionais, adotou, ao longo dos últimos meses, uma
série de medidas destinadas a estimular o setor econômico, a exemplo da
prorrogação do prazo de validade das certidões negativas de débito
expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, bem como do
prazo para pagamento de parcelas do Simples Nacional e do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, referente ao exercício
de 2020.

Mais recentemente, por meio da Medida Provisória nº 321, de 15
de julho de 2020, foram estabelecidas condições facilitadas para o
parcelamento de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
inclusive com anistia de multa e juros. O objetivo do Governo do Estado
é que a crise sanitária, e seus reflexos, sejam superados o mais rápido
quanto possível.

No mesmo sentido, a presente Medida Provisória estabelece a
possibilidade de os débitos fiscais relacionados ao IPVA cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2019 serem pagos
à vista, com 100% (cem por cento) de redução dos juros e das multas
punitivas e moratórias, ou em até 12 (doze) parcelas, com redução de
60% (sessenta) dos juros e das multas punitivas e moratórias.

O prazo para adesão ao parcelamento excepcional de que trata a
presente proposta legislativa é até a data de 30 de setembro de 2020.

Relativamente aos veículos usados, os débitos de IPVA relativos
ao exercício de 2020, se pagos em parcela única, até 30 de setembro de
2020, terão redução de 10% do imposto, sem incidência de juros e multa.
É possível, ainda, o pagamento parcelado em até 05 (cinco) prestações
mensais, iguais e sucessivas, com os acréscimos moratórios estabelecidos
legalmente, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse 30 de
dezembro de 2020.

A proposta legislativa prevê, também, a ampliação do prazo
para pagamento do IPVA relativo aos veículos novos. Para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2020, o prazo de pagamento
passa a ser de até 60 (sessenta) dias após a data de emissão da Nota Fiscal.

A presente Medida Provisória, ao tempo em que se consubstancia
em instrumento para que os contribuintes regularizem sua situação perante
a Fazenda Pública Estadual, viabiliza a recuperação amigável dos valores
dos quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui para a execução de
políticas públicas estaduais, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

Por outro lado, a urgência da propositura desta Medida Provisória
deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão
econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e apoio aos
contribuintes do IPVA, que não raras vezes dependem do veículo para o
desenvolvimento de suas respectivas atividades laborais.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar a
Medida Provisória em apreço e demonstrar o preenchimento dos requisitos
constitucionais previstos no § 1º do artigo 42 da Constituição Estadual,
minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa
acolhida e a necessária aprovação.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 322, DE 22 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o parcelamento excepcional, com anistia
de multa e juros, de débitos fiscais relacionados ao
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o parcelamento excepcional, com anistia de multa e
juros, de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, observadas as condições e os limites
estabelecidos nesta Medida Provisória.

Art. 2º A adesão ao parcelamento, com anistia de multa e juros de
que trata o art. 1º, ocorrerá mediante emissão do Documento de
Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE, via internet, no portal da
SEFAZ, ou em suas Unidades de Atendimento, a partir da data de publicação
desta Medida Provisória até o dia 30 de setembro de 2020.

§ 1º A adesão implica reconhecimento do débito tributário, ficando
condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, bem como à desistência
de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo ou judicial.
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§ 2º A homologação do benefício está condicionada ao pagamento

do débito à vista ou da primeira parcela em até 5 (cinco) dias da data da
adesão.

Art. 3º Os débitos fiscais relacionados ao IPVA cujos fatos
geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2019, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos da
seguinte forma:

I - com 100% (cem por cento) de redução dos juros e das multas
punitivas e moratórias, para pagamento à vista;

II - com 60% (sessenta por cento) de redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, para pagamento em até 12 (doze) parcelas,
observado:

a) para motocicletas e similares: o valor mínimo de R$ 30,00
(trinta reais) por parcela;

b) para os demais veículos automotores: o valor mínimo de R$
100,00 (cem reais) por parcela.

Art. 4º Para os veículos usados, os débitos de IPVA do exercício
corrente, poderão ser pagos:

I - em parcela única, sem multa e juros, com redução de 10% do
imposto, até 30 de setembro de 2020;

II - em até 05 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com os
acréscimos moratórios estabelecidos legalmente, desde que o vencimento
da última parcela não ultrapasse 30 de dezembro de 2020, observado o
disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 3º desta Medida
Provisória.

Art. 5º Implica cancelamento do parcelamento de que trata esta
Medida Provisória, independentemente de notificação do interessado:

I - a falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II - o não pagamento do saldo devedor remanescente após

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento da
última parcela.

Art. 6º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Medida Provisória implica perda de todos os benefícios previstos.

§ 1º O cancelamento do parcelamento gera a recomposição do
débito fiscal e a incidência integral das multas e juros dispensados, além da
imediata exigibilidade do crédito tributário não pago.

§ 2º A recomposição de que trata o § 1º deste artigo levará em
consideração os valores pagos pelo contribuinte.

Art. 7º O disposto nesta Medida Provisória não implica restituição
ou compensação de valores já recolhidos.

Art. 8º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas.

Art. 9º Para a operacionalização do benefício previsto nesta Medida
Provisória aplicam-se, no que couberem, as demais disposições previstas
na legislação tributária estadual.

Art. 10. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de
2020, no caso de veículos novos, o prazo de vencimento do IPVA fica
fixado em até 60 (sessenta) dias após a data de emissão da nota fiscal de
aquisição do veículo.

Art. 11. O Secretário de Estado da Fazenda poderá editar os atos
normativos complementares necessários à implementação das disposições
contidas nesta Medida Provisória.

Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 22 DE JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA
E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 062/2020

São Luís, 28 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui, no

âmbito do Poder Executivo, como órgão do Sistema de Segurança Pública,
a Polícia Penal, reorganiza o Subgrupo Atividades Penitenciárias do Grupo
Segurança do Plano Geral de Carreiras, Cargos dos Servidores da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
Estadual - PGCE, e dá outras providências.

É consabido que, com a edição da Emenda Constitucional nº 104,
de 4 de dezembro de 2019, a Segurança Pública passou a contar com mais
um órgão de atuação. Nos termos do art. 144, § 5º-A, da Constituição da
República, às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema
penal dos Estados-Membros, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

De acordo com o art. 4º da referida Emenda Constitucional, o
preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito
tanto por meio de concurso público quanto por meio da transformação
dos cargos efetivos de provimento isolado, dos cargos de carreira dos
atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes.

Nessa perspectiva, considerando o Princípio da Supremacia da
Constituição, o qual exige adequação de todas as demais leis e atos
normativos ao disposto no texto constitucional, a proposta legislativa em
apreço dispõe sobre a transformação dos cargos efetivos de Agente Estadual
de Execução Penal e de Inspetor Estadual de Execução Penal nos cargos de
Inspetor de Polícia Penal I e de Inspetor de Polícia Penal II, respectivamente.

O Subgrupo Atividades Penitenciárias é reorganizado, sendo
estabelecidos os requisitos gerais para provimento dos cargos que o
compõem, bem como os requisitos específicos para provimento dos cargos
de Inspetor de Polícia Penal (I e II) e de Auxiliar de Segurança Penitenciária
que passa a denominar-se Auxiliar Penitenciário e terá como atribuições o
desenvolvimento de atividades de apoio à Polícia Penal.

Considerando que, no Brasil, a pena, além da finalidade retributiva
(repressão pelo cometimento do ilícito penal), possui caráter preventivo,
o Projeto de Lei em apreço estabelece a possibilidade de o Poder Executivo,
por meio da SEAP, firmar parcerias com órgãos públicos, entidades privadas
e demais organizações/instituições da sociedade civil, com vistas a ampliar
o acesso ao mercado de trabalho para presos e egressos do sistema prisional.

Para tanto, a Administração Pública poderá, dentre outras medidas,
ceder espaços no interior de unidades prisionais, bem como autorizar o
uso de bens públicos a fim de que sejam implantadas oficinas de trabalho.

A medida pauta-se na função ressocializadora da pena que tem
por objetivo tanto possibilitar o cumprimento da decisão criminal quanto
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.
Nessa perspectiva, o trabalho, aliado às outras ações desenvolvidas pela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, firma-se
como um dos instrumentos essenciais para a socialização progressiva dos
detentos.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, no
fortalecimento da administração penitenciária, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 292/2020

Institui, no âmbito do Poder Executivo, como órgão
do Sistema de Segurança Pública, a Polícia Penal,
reorganiza o Subgrupo Atividades Penitenciárias do
Grupo Segurança do Plano Geral de Carreiras,
Cargos dos Servidores da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
Estadual - PGCE, e dá outras providências.

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Poder Executivo, como
órgão do Sistema de Segurança Pública, a Polícia Penal, reorganiza o
Subgrupo Atividades Penitenciárias do Grupo Segurança do Plano Geral
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de Carreiras, Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica
e Fundacional do Poder Executivo Estadual - PGCE, e dá outras
providências.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
CAPÍTULO I

DA POLÍCIA PENAL
Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 2º Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo, como órgão
do Sistema de Segurança Pública, a Polícia Penal do Estado do Maranhão,
que tem por atribuição realizar a segurança dos estabelecimentos penais
estaduais.

§ 1º A Polícia Penal integrará a estrutura da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP.

§ 2º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal
dar-se-á, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da
transformação dos cargos efetivos de Inspetor Estadual de Execução Penal
e de Agente Estadual de Execução Penal em Inspetor de Polícia Penal.

Seção II
Do Inspetor de Polícia Penal

Art. 3º Os cargos efetivos de Agente Estadual de Execução Penal
e de Inspetor Estadual de Execução Penal ficam transformados,
respectivamente, nos cargos de Inspetor de Polícia Penal I e Inspetor de
Polícia Penal II, conforme prescrições desta Lei.

§ 1º O enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos de Agente
Estadual de Execução Penal e de Inspetor Estadual de Execução Penal nos
cargos de Inspetor de Polícia Penal (I e II) dar-se-á de acordo com a tabela
de correlação contida no Anexo II.

§ 2º A alteração dos cargos a que se refere o caput deste artigo não
representa, para todos os fins, inclusive para efeito de aposentadoria,
descontinuidade em relação à carreira e às atuais atribuições desenvolvidas
por seus titulares, salvo aquelas constantes nesta Lei, de modo a implicar
em aproveitamento dos parâmetros e critérios de cálculos utilizados com
base nos cargos transformados.

Art. 4º As atribuições dos cargos de Inspetor de Polícia Penal I e
II, que integram a Polícia Penal Estadual são essenciais, próprias e típicas
de Estado, têm caráter técnico-científico, na forma da Constituição Federal
de 1988.

Parágrafo único. Além de suas atribuições típicas, quando investido
nas funções de Diretor de Administração Penitenciária, Diretor-Adjunto
de Administração Penitenciária, Diretor de Área da Administração
Penitenciária e Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal, caberá ao
Inspetor de Polícia Penal o exercício das atribuições descritas na Parte II
do Anexo IV desta Lei, bem como das constantes em normas internas do
órgão gerenciador do sistema penitenciário estadual.

Art. 5º Os servidores ocupantes dos cargos de Inspetor de Polícia
Penal I e II, no exercício de sua função, dentre outras estabelecidas em lei,
gozam das seguintes prerrogativas:

I - estabilidade, nos termos da Constituição Federal;
II - tratamento compatível com o nível do cargo desempenhado;
III - uso privativo das insígnias, vestes e documentos de identidade

funcional, conforme modelos oficiais e válidos em todo território nacional;
IV - exercer o poder de polícia no âmbito do sistema prisional, ou

em razão dele;
V - lavrar o registro de ocorrências de segurança penal, nos termos

do regulamento.
VI - portar arma, ainda que fora de serviço ou aposentado, nos

termos da legislação específica;
VII - prioridade em serviço de transporte e comunicação, público

e privado, quando em serviço de caráter urgente objetivamente comprovado;
VIII - durante o curso de formação técnico-profissional, observada

a finalidade acadêmica, poderá utilizar, quando autorizado previamente,

armas de fogo e veículos do Sistema Penitenciário, desde que o discente
esteja acompanhado por Inspetor de Polícia Penal declarado apto e
designado para tal finalidade;

IX - ter assegurada assistência jurídica do Estado, perante qualquer
juízo ou tribunal, quando acusado da prática de infração decorrente do
exercício regular do cargo ou em razão dele;

X - quando preso, ser recolhido em unidade prisional própria ou
destinada a custodiar ex-servidores do Sistema Penitenciário;

XI - ser conduzido, exclusivamente, em viatura própria do Sistema
Penitenciário, se preso, salvo em flagrante delito.

CAPÍTULO II
DO CARGO DE AUXILIAR PENITENCIÁRIO

Art. 6º O cargo efetivo de Auxiliar de Segurança Penitenciária,
integrante da carreira de Segurança Penal do Subgrupo Atividades
Penitenciárias, do Grupo Segurança, do Plano Geral de Carreiras, Cargos
dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo Estadual - PGCE passa a denominar-se Auxiliar
Penitenciário.

Parágrafo único. O cargo de Auxiliar Penitenciário possui 900
(novecentas) vagas efetivas, com lotação na Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP, sendo todas originárias do cargo de
Auxiliar de Segurança Penitenciária.

Art. 7º Competirá ao Auxiliar Penitenciário o exercício das
atribuições descritas no Anexo V desta Lei.

CAPÍTULO III
DA REORGANIZAÇÃO DO SUBGRUPO ATIVIDADES

PENITENCIÁRIAS
Seção I

Da Composição do Subgrupo

Art. 8º O Subgrupo Atividades Penitenciárias - AP, do Grupo
Segurança, do Plano Geral de Carreiras, Cargos dos Servidores da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
Estadual - PGCE, é composto, segundo suas categorias funcionais, pelos
seguintes cargos efetivos:

I - Polícia Penal:
a) Inspetor de Polícia Penal I;
b) Inspetor de Polícia Penal II.
II - Atividades de Apoio à Polícia Penal:
a) Auxiliar Penitenciário.
III - Especialistas:
a) Especialista Penitenciário - Jurídico;
b) Especialista Penitenciário - Psicólogo;
c) Especialista Penitenciário - Assistente Social;
d) Especialista Penitenciário - Enfermagem;
e) Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional;
f) Especialista Penitenciário -- Pedagogo.
IV - Técnicos:
a) Técnico Penitenciário - Administrativo;
b) Técnico Penitenciário - Técnico de Enfermagem.
§ 1º Os cargos a que se refere o caput deste artigo são regidos por

esta Lei, pela Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, pela Lei nº 10.224, de 15
de abril de 2015, e pela Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e pela Lei
nº 6.107, de 27 de julho de 1994, no que couber.

§ 2º É vedado aos integrantes dos cargos que compõem o Subgrupo
Atividades Penitenciárias - AP o exercício de qualquer carreira ou profissão
remunerada, inclusive junto a órgãos públicos, ressalvado, desde que haja
compatibilidade de horários, o disposto no inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal e o desenvolvimento de atividades em Reforço
Voluntário à Administração Penitenciária (RVAP).

Art. 9º Os ocupantes dos cargos da carreira de Segurança Penal, de
que trata esta Lei, terão exercício na Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária - SEAP, e terão suas lotações definidas por ato do Secretário
de Estado de Administração Penitenciária.
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Seção II

Da Estrutura dos Cargos

Art. 10. Os cargos efetivos da carreira Segurança Penal do Subgrupo
Atividades Penitenciárias, do Grupo Segurança, do Plano Geral de Carreiras,
Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo Estadual - PGCE, são estruturados em carreira, classes
e referências, de acordo com o Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. Os cargos contêm quatro classes (A, B, C e
Especial), com onze referências, sendo 03 (três) referências em cada classe,
com exceção da Classe Especial que possui 02 (duas) referências, conforme
estabelecido no Anexo I.

Art. 11. A estrutura dos cargos descritos no art. 8º substitui a que
consta no item c.2 do Anexo III da Lei n º 9.664, de 17 de julho de 2012, que
passa a vigorar conforme o quadro constante do Anexo I desta Lei.

Seção III
Do Ingresso

Art. 12. O ingresso nos cargos de provimento efetivo do Subgrupo
de Atividades Penitenciárias dar-se-á na classe e nível iniciais do respectivo
cargo, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos,
observados os requisitos fixados no Anexo III desta Lei.

§1º O concurso público para provimento dos cargos a que se
refere o caput conterá, dentre suas fases, exame médico, Investigação
Social, Curso de Formação Profissional e exame psicotécnico, todos de
caráter eliminatório.

§ 2º Além das fases descritas no parágrafo anterior, será realizado,
apenas para os cargos de Inspetor de Polícia Penal (I e II) e Auxiliar
Penitenciário, o Teste de Aptidão Física - TAF, o qual terá caráter
eliminatório.

§3º A investigação social a que se refere o § 1º deste artigo tem por
finalidade verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias
ao exercício dos cargos, consistindo na comprovação da ausência de
antecedentes criminais, relativos à acusação de delitos cometidos cuja
punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação,
compreendendo processos na Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça
Federal Militar e Justiça Eleitoral, bem como a apresentação de Certidão
Negativa de Antecedentes expedida pela Polícia Federal, Polícia Civil e
Auditoria Militar, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação
específica.

§ 4º Para os fins de que trata o § 3º, também será considerada como
maus antecedentes a pena de demissão ou similiar em processo
administrativo disciplinar.

Seção IV
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 13. O desenvolvimento dos servidores integrantes da carreira
de Segurança Penal do Subgrupo de Atividades Penitenciárias, dar-se-á
por meio dos institutos da promoção e progressão, nos termos da Lei nº
9.664, de 17 de julho de 2012.

Parágrafo único.  Ato do Poder Executivo poderá regular os critérios
de desenvolvimento da carreira a que se refere o caput deste artigo.

Seção V
Da Jornada de Trabalho, dos Direitos e Deveres dos integrantes

do Subgrupo Atividades Penitenciárias

Art. 14. As jornadas de trabalho dos servidores integrantes do
Subgrupo Atividades Penitenciárias serão:

I - 30 (trinta) horas semanais para os cargos de Especialista
Penitenciário; e,

II - 40 (quarenta) horas semanais para os cargos de Inspetor de
Polícia Penal I e II, Auxiliar Penitenciário e Técnico Penitenciário.

Parágrafo único. A critério do órgão de gestão do sistema
penitenciário, as horas semanais trabalhadas poderão ser estabelecidas
mediante escalas de plantão.

Art. 15. A hierarquia e a disciplina são valores obrigatórios visando
à integração e à otimização das atribuições dos cargos e competências
organizacionais pertinentes às atividades do Sistema Penitenciário.

§ 1º A hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos
atos operacionais com a finalidade de sustentar a disciplina e a ética, bem
como de desenvolver o espírito de mútua cooperação em ambiente de
harmonia, confiança e respeito.

§ 2º A disciplina norteia o exercício efetivo das atribuições funcionais
em face das disposições legais e das determinações emanadas da autoridade
competente, estimulando a cooperação, o planejamento sistêmico, a troca
de informações, o compartilhamento de experiências e a desburocratização
das atividades penitenciárias.

§ 3º Os cargos do Subgrupo Atividades Penitenciárias obedecem
ao poder hierárquico do Inspetor de Polícia Penal.

Art. 16. São deveres dos servidores do Sistema Penitenciário:
I - atender, com prioridade, às requisições de documentos,

informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades
judiciárias ou administrativas, para a defesa do Estado em juízo;

II - permanecer em seu local de trabalho, ainda que finda a escala
de serviço, até a chegada do respectivo substituto ou a liberação pelo
superior, nos casos de serviços considerados de natureza essencial,
assegurada compensação de jornada;

III - providenciar a atualização no assentamento individual dos
seus dados pessoais;

IV - apresentar-se à unidade a que seja vinculado, dentro do prazo
estabelecido, quando do término da disponibilidade, da licença para tratar
de interesse particular e dos demais afastamentos legais,
independentemente de prévia comunicação, ressalvadas as exceções
previstas em Lei;

 V- entregar declaração de seus bens e valores ao setor competente
quando do início e do término do exercício de suas atribuições em qualquer
cargo ou função;

VI - fomentar e preservar a ordem e a disciplina nas unidades
prisionais; e

VII - oferecer suporte especializado às atividades decorrentes do
atendimento e ressocialização da pessoa presa, da pessoa em medida de
segurança e do egresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a necessidade
de observância das disposições constantes do art. 209, da Lei nº 6.107, de
27 de julho de 1994, do art. 32 da Lei nº 8.593, de 27 de abril de 2007, e dos
demais diplomas legais aplicáveis.

Art. 17. É vedado aos servidores do Sistema Penitenciário:
I - deixar de comparecer injustificadamente ao trabalho;
II - praticar qualquer ato de discriminação, tais como de gênero,

raça, crença, religião ou orientação sexual;
III - revelar fato, senha ou informação de natureza reservada ou

sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função;
IV - modificar sistema de informação, programa de informática,

nele inserir e/ou apagar dados, sem autorização ou determinação de autoridade
competente;

V - dedicar-se a qualquer ocupação estranha ao serviço no horário
e local de trabalho;

VI - retirar qualquer equipamento, objeto ou documento das
repartições públicas, salvo quando previamente autorizado pela autoridade
competente, excetuando as atividades que motivadamente assim o exigirem;

VII - fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido
na legislação fiscal e financeira aplicável à Administração Pública;

VIII - deixar de prestar informação em procedimento
administrativo, quando intimado, ou de atender à convocação da autoridade
penitenciária, correcional ou de seus representantes, salvo por motivo
justificado;

IX - exercer cargo ou função antes de atendidos os requisitos
legais ou continuar a exercê-los sabendo ser indevido;
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X - ter sob suas ordens, em cargo em comissão ou função de

confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau ou afim,
salvo se tratar de servidor ocupante de cargo em provimento efetivo ou de
função pública já lotado anteriormente na mesma unidade;

XI - conceder ou receber indevidamente diárias;
XII - recusar-se injustificadamente a ser submetido à inspeção

médica determinada por autoridade competente;
XIII - incitar a desordem e a indisciplina nas unidades prisionais;
XIV - deixar de comunicar ao superior imediato, ou equivalente,

qualquer informação que tiver conhecimento sobre fato que possa causar
comoção ou repercussão negativa para a administração prisional;

XV - permutar serviço ou turno de trabalho sem autorização do
superior imediato ou em desacordo com a norma vigente;

XVI - dificultar ao servidor de hierarquia inferior a apresentação
ou o recebimento de representação, petição ou notícia que pretenda
oficializar;

XVII - publicar, divulgar ou concorrer para a publicação, sem a
devida autorização da autoridade competente, nos meios de comunicação
existentes, de documentos oficiais, ainda que não classificados com grau de
sigilo, ou de fatos ocorridos na unidade prisional;

XVIII - deixar de executar o serviço para o qual tenha sido
designado;

XIX - omitir-se nos cuidados com a integridade física ou moral de
preso sob sua custódia, ainda que provisória;

XX - negligenciar a guarda de documentos, objetos ou valores que
receber em razão do serviço, possibilitando que se danifiquem, extraviem
ou que sejam subtraídos por outrem;

XXI - praticar, em serviço ou em decorrência dele, ofensas físicas,
verbais ou escritas, ainda que por meio eletrônico, contra servidores ou
terceiros, salvo se em legítima defesa;

XXII - recusar-se a exercer a função em que se encontrar legalmente
investido sob a alegação de evitar risco pessoal ou outro motivo sem
justificativa legal;

XXIII - omitir-se na apuração de falta disciplinar ou, não sendo
competente para a investigação, deixar de comunicá-la à autoridade
competente;

XXIV - dar causa à investigação e a procedimento administrativo
disciplinar contra servidor, imputando-lhe infração de que sabe inocente;

XXV - ceder a terceiros ou fazer uso indevido de documento
funcional, arma, algema ou bens do Estado;

XXVI - aplicar indevidamente dinheiro público ou particular de
que tiver a posse, em razão de suas funções;

XXVII - exercer qualquer atividade remunerada quando o servidor
se encontrar licenciado para tratamento de saúde, salvo quando compatível
com a licença concedida e quando a atividade for licitamente acumulável.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a necessidade
de observância das disposições constantes do art. 210, da Lei nº 6.107, de
27 de julho de 1994, do art. 33 da Lei nº 8.593, de 27 de abril de 2007, e dos
demais diplomas legais aplicáveis.

Art. 18. O cometimento de crimes hediondos, na forma da Lei
Federal nº 8.072, de 25 de julho de 1990, é considerado falta gravíssima,
punível com demissão, cassação de aposentadoria e/ou destituição de
cargo em comissão.

Art. 19. Os demais servidores do Subgrupo Atividades
Penitenciárias, no exercício de suas funções, gozam das seguintes
prerrogativas, dentre outras estabelecidas em lei:

I - estabilidade, nos termos da Constituição Federal;
II - tratamento compatível com o nível do cargo desempenhado;
III - uso privativo das insígnias, vestes e documentos de identidade

funcional, conforme modelos oficiais e válidos em todo território nacional;
IV - prioridade em serviço de transporte e comunicação, público e

privado, quando em serviço de caráter urgente, objetivamente comprovado;
V - ter assegurada assistência jurídica do Estado, perante qualquer

juízo ou tribunal, quando acusado da prática de infração decorrente do
exercício regular do cargo ou em razão dele;

VI - ser recolhido em unidade prisional própria ou destinada a
custodiar ex-servidores do Sistema Penitenciário quando preso;

VII - ser conduzido, exclusivamente, em viatura própria do Sistema
Penitenciário, se preso, salvo flagrante delito.

Seção VI
Da Política Remuneratória do Subgrupo Atividades

Penitenciárias

Art. 20. Os servidores do Subgrupo Atividades Penitenciárias são
remunerados por subsídio, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, excetuando-se:

I - gratificação natalina;
II - adicional de férias;
III - adicional noturno;
IV - adicional por serviço extraordinário;
V - abono de permanência, na forma do art. 40, §19, da Constituição

Federal, do art. 2º, § 5º, e do art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 41/
2003;

VI - retribuição pelo exercício de cargo em comissão e função de
chefia;

VII - retribuição pelo exercício em local de difícil provimento;
VIII - Retribuição por Reforço Voluntário à Administração

Penitenciária (RVAP);
IX - adicional de insalubridade;
X - auxílio alimentação;
XI - outras vantagens de natureza indenizatória previstas em Lei.
Parágrafo único. Estão compreendidas, no subsídio dos Inspetores

de Polícia Penal e Auxiliar Penitenciário, as seguintes parcelas:
I - vencimento-base;
II - gratificação pelo risco de vida;
III - gratificação especial de exercício;
IV - gratificação de dedicação exclusiva.
Art. 21. O subsídio dos cargos de Inspetor de Polícia Penal I e II,

do Subgrupo Atividades Penitenciárias, manterá a correlação do
enquadramento dos respectivos cargos transformados de Agente Estadual
de Execução Penal e Inspetor Estadual de Execução Penal, conforme Anexos
I e II.

Art. 22. Se, por qualquer motivo, os subsídios dos cargos de
Inspetor de Polícia Penal I e II forem desmembrados em vencimento, deste
último deve-se detrair o valor da gratificação pelo risco de vida, da gratificação
especial de exercício e da gratificação de dedicação exclusiva.

Seção VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 23. Observado o disposto nesta Lei, a arquitetura do cargo de
Especialista Penitenciário e a arquitetura do cargo de Técnico Penitenciário
são as constantes da Lei nº 10.293 de 18 de agosto de 2015.

Art. 24. Compete ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária estabelecer ou modificar os modelos de identidade funcional,
de distintivos, insígnias, vestes e outros elementos de identificação da
instituição e de seus servidores, sendo vedada a expedição desses para uso
de pessoas estranhas ao quadro de servidores do Sistema Penitenciário.

Art. 25. Os cargos em comissão de Diretor-Geral de Polícia Penal
do Estado do Maranhão, Gestor da Polícia Penal, Diretor de Unidade
Penitenciária, Diretor de Segurança Penitenciária e a função de Assistente
de Plantão de Estabelecimento Penal serão ocupados privativamente por
servidores da carreira de Inspetor de Polícia Penal.

Parágrafo único. O prazo para que sejam feitas as substituições
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo será de 2 (dois) anos,
contados da data da publicação desta Lei, prorrogável uma única vez, por
igual período, mediante ato motivado do Secretário de Estado de
Administração Penitenciária.

Art. 26. Os cargos de Gestor e Supervisor da Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária serão ocupados, preferencialmente, por
servidores efetivos da SEAP, salvo exceções, mediante ato motivado do
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Secretário de Estado de Administração Penitenciária, observado, em todo
caso o disposto no parágrafo único do art. 25.

Parágrafo único. O exercício das funções dos cargos a que se refere
o caput deste artigo deve considerar a necessidade de observância das
qualificações técnicas exigidas por cada área.

Art. 27. Os contratados temporários da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, regidos pela Lei nº 6.915, de 11 de abril de
1997, e pela Lei nº 10.678 de 13 de setembro de 2017, não integrarão, sob
qualquer hipótese, a Polícia Penal do Estado do Maranhão.

Art. 28. É vedada a cessão ou disposição dos servidores do Grupo
de Atividades Penitenciárias, salvo quando precedidas de requisição do
Chefe do Poder Executivo Estadual para o exercício de funções de excepcional
interesse público, devidamente fundamentado.

Art. 29. Os cargos de Inspetor de Polícia Penal I e II, sem implicar
qualquer aumento de despesa, constituem, ao todo, 906 (novecentas e
seis) vagas, com lotação na Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária - SEAP, sendo originárias do cargo de Agente Estadual de
Execução Penal e do cargo de Inspetor Estadual de Execução Penal.

Parágrafo único. Os cargos de Inspetor de Polícia Penal II, quando
vagos, serão automaticamente, transformados em Inspetor de Polícia Penal
I, no limite de seus quantitativos.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

MARANHÃO

Art. 30. O caput do art. 20 da Lei nº 10.145, de 15 de outubro de
2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. Os membros do Conselho Penitenciário do Estado do
Maranhão perceberão gratificação pela participação nas
sessões do Conselho, observados regras e valores fixados em
decreto do Poder Executivo.
(...)” (NR).

CAPÍTULO V
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 31. O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP, poderá firmar parcerias com órgãos
públicos, entidades privadas e demais organizações/instituições da
sociedade civil, visando ampliar o acesso ao mercado de trabalho para
presos e egressos do sistema prisional.

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, a
Administração Pública poderá ceder espaço no interior de unidades
prisionais, autorizar o uso de bens públicos ou conceder outros benefícios
com vistas a possibilitar a implantação de oficinas de trabalho.

§2º As tarifas de água, esgoto e energia elétrica relacionadas às
atividades exercidas pelos parceiros no interior das unidades prisionais
poderão ser custeadas pela SEAP, ressalvados os casos em que os valores
pagos pela Administração forem superiores aos seus custos incorridos
por preso, ocasião em que o parceiro reembolsará, mensalmente, a diferença
respectiva.

§3º Em caso de rescisão ou extinção da parceria em que houver
sido autorizado ou cedido o uso de espaço ou bem público, havendo
deterioração por parte do parceiro, a este caberá arcar com os custos
necessários para a reforma ou recuperação do bem.

§ 4º A autorização a que se refere este artigo compreende também
a formalização de parcerias para criação de oportunidades de trabalho
externo, bem como de quaisquer outras medidas que contribuam para a
ampliação de acesso dos presos e egressos ao mercado de trabalho.

Art. 32. Ficam alteradas, na estrutura da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP, as nomenclaturas dos cargos em
comissão constantes do Anexo VII desta Lei.

Art. 33. Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, sem aumento de despesas, as seguintes
unidades administrativas:

I - Unidades Prisionais:
a) Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 9;
b) Unidade Prisional de Ressocialização de Governador Nunes

Freire;
c) Unidade Prisional de Ressocialização de Carolina;
d) Unidade Prisional de Ressocialização de Tutóia;
e) Unidade Prisional de Ressocialização de Segurança Máxima;
f) Unidade Prisional de Ressocialização de Barra do Corda;
g) Unidade Prisional de Ressocialização de Colinas;
h) Unidade Prisional de Ressocialização de São João dos Patos.
II - Penitenciárias:
a) Penitenciária Regional de Governador Nunes Freire;
b) Penitenciária Regional de Brejo.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. As despesas decorrentes da aplicação das disposições
desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária - SEAP, suplementada, se
necessário.

Art. 35. Nenhum dispositivo desta Lei que eventualmente gere
contradição com as vedações constantes da Lei Complementar Federal nº
173, de 27 de maio de 2020, será aplicado na vigência da referida norma
federal.

Art. 36. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto,
o disposto nesta Lei.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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ANEXO III
REQUISITOS GERAIS PARA INGRESSO NO SUBGRUPO

ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

REQUISITOS GERAIS PARA INGRESSO NO SUBGRUPO
ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

1) O ingresso no Subgrupo de Atividades Penitenciárias, dar-se-á
nos termos desta Lei, considerando o art. 37, incisos I, II, III e VIII da
Constituição Federal, art. 19, incisos I, II, III e VIII da Constituição do
Estado do Maranhão e art. 7º e art. 8º, incisos I a VIII da Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994.

2) O concurso referido no caput deste artigo será composto pelas
seguintes etapas:

a) provas e títulos;
b) Teste de Aptidão Física (apenas para os cargos de Inspetor de

Polícia Penal I e II e Auxiliar Penitenciário);
c) comprovação de idoneidade, conduta ilibada e Investigação

Social;
d) prova de aptidão psicológica e Exame Psicotécnico;
e) exame médico;
f) curso de formação técnico-profissional.
3) As instruções reguladoras do concurso público serão publicadas

em edital, o qual deverá especificar:
a) o número de vagas a serem preenchidas para a matrícula no

curso de formação técnico-profissional;
b) o limite de idade mínima do candidato, sendo 18 anos completos

na data da posse;
c) as condições exigidas de sanidade física e psíquica;
d) os conteúdos sobre os quais versarão as provas, testes e os

respectivos programas;
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas,

inclusive as de capacidade física;
f) as técnicas psicológicas a ser aplicadas;

g) o caráter eliminatório e/ou classificatório das etapas do concurso
a que se refere este artigo, observadas as disposições legais.

4) O ingresso no quadro de cargos de provimento efetivo de que
trata esta Lei dar-se-á na classe inicial do respectivo cargo, mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos, observados os requisitos
aqui fixados.

5) O curso de formação a que se refere esta Lei ocorrerá em horário
integral e terá duração definida em regulamento e grade curricular específica,
não podendo exceder a 60 (sessenta) dias.

6) Os candidatos aprovados e classificados em todas as etapas do
concurso serão convocados para ingresso no curso específico de formação
profissional, obedecendo ao limite de vagas fixado pelo edital.

7) A classificação final dos candidatos será determinada pelas
notas obtidas em todas as etapas do concurso.

8) São requisitos gerais para ser provido em cargo público no
Subgrupo Atividades Penitenciárias:

a) ter sido aprovado em concurso público;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade

portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e
portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos, na forma
do art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

c) gozar dos direitos políticos;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os

candidatos do sexo masculino;
f) ter 18 anos completos na data da posse;
g) possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em investigação

social;
h) não ter sido demitido do serviço público em qualquer nível da

Federação;
i) não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por

qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
j) não possuir registro de antecedentes criminais;k) ter aptidão

para o exercício das atribuições do cargo.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Além dos requisitos gerais acima descritos, os ocupantes dos

cargos de Inspetor de Polícia Penal, de Auxiliar Penitenciário e de
Especialista Penitenciário e Técnico Penitenciário deverão observar,
respectivamente, os requisitos específicos constantes dos Anexos V e VI
desta Lei e os descritos na Lei nº 10.293 de 18 de agosto de 2015.

ANEXO IV
DESCRIÇÃO DO CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA PENAL

ARQUITETURA DO CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA PENAL
ESTRUTURA:
Grupo: SEGURANÇA
Subgrupo: ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS
Carreira: SEGURANÇA PENAL
Cargo: INSPETOR DE POLÍCIA PENAL

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS RESPONSABILIDADES
Elaborar e desenvolver políticas públicas de execução e tratamento

penal e reintegração dos presos; Participar do planejamento, supervisão,
assessoramento e operação da Execução Penal, inteligência Penal,
Monitoração eletrônica, procedimentos disciplinares além da segurança,
vigilância e custódia de presos e pessoas em medida de segurança.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS RESPONSABILIDADES
I - Segurança Penal:
a) Planejar, dirigir, assessorar e executar atividades de Execução

Penal, Monitoração eletrônica, procedimentos disciplinares, segurança,
vigilância, custódia de presos e medida de segurança, da execução das
penas privativas de liberdade e restritivas de direitos;
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b) Desempenhar ações preventivas e repressivas para coibir o uso

de substancias ilícitas, o cometimento de crimes ou transgressões, em
locais vinculados ou de interesse do Sistema Penitenciário, bem como
coibir a entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos ilícitos
que atentam contra a segurança do estabelecimento penitenciário ou a
integridade física de pessoas;

c) Realizar movimentação e escolta interna e externa dos presos,
garantindo a segurança dos profissionais e os atendimentos;

d) Executar ações de vigilância interna e externa dos
estabelecimentos penitenciários, inclusive em muralhas e guaritas, bem
como em órgãos e locais vinculados ou de interesse do Sistema Penitenciário;

e) Conduzir veículos oficiais, aeronaves, embarcações e viaturas
de transportes de presos, para os quais esteja habilitado;

f) Exercer atividades de escolta de autoridades do sistema
penitenciário ou demais servidores, quando expressamente autorizado
pela autoridade competente;

g) Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos alvarás de
soltura, obedecidas às normas próprias;

f) Prestar assistência em situações de emergência, ainda que em
folga ou férias como primeiros socorros, combate a incêndios, transporte
de enfermos, motins, rebeliões, fugas e outras situações assemelhadas;

g) Realizar busca pessoal e veicular, no caso de fundada suspeita
de prática de infração penal ou no cumprimento de mandados, bem como
efetuar prisões e recaptura de presos;

h) Efetuar junto com Auxiliar Penitenciário a conferência periódica
da população carcerária, conforme dispuser as portarias e/ou regulamentos.

II - Gestão Pública:
a) Elaborar e desenvolver políticas públicas de execução e

tratamento penal;
b) Dirigir e assessorar unidades penais e administrativas da

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;
c) Preencher relatórios, formulários e comunicações internas e

externas, registrar dados e mantê-los atualizados e devidamente
organizados;

d) Registrar as ocorrências em livro especial e oficial ou em sistema
próprio;

e) Desempenhar atividades de coordenação e fiscalização dos
Especialistas Penitenciários, Técnicos Penitenciários e Auxiliares
Penitenciários;

f) Ministrar treinamentos e instruções quando qualificado e
indicado ou autorizado pela autoridade competente e desenvolver conteúdo
pedagógico;

g) Realizar sindicâncias, averiguações e inspeções em órgãos e
estabelecimentos penais;

h) Cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes
superiores e atividades de competência da unidade em que tenha exercício
para o cumprimento das funções da SEAP;

i) Frequentar cursos de formação, aperfeiçoamento e treinamentos
inerentes às suas atividades;

j) Compor grupos de trabalho de intervenção, segurança,
inteligência ou força, quando determinado pelo Secretário de Estado de
Administração Penitenciária.

III - Atendimento e Humanização:
a) Participar de programas e ações voltadas à reintegração dos

presos;
b) Compor comissões técnicas de classificação, do conselho

disciplinar e sindicâncias administrativas;
c) Informar ao preso sobre seus direitos e deveres conforme normas

vigentes;
d) Analisar o encaminhamento de presos a atendimentos

especializados;
e) Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária,

observando os regulamentos e normas;
f) Verificar e comunicar a administração sobre as condições de

limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos.

IV - Inteligência Penal:
a) Atuar em conformidade com os procedimentos de segurança

penitenciária e de Inteligência organizacional;
b) Realizar a coleta e o lançamento de dados e alimentar os sistemas

de informações penais e elaborar estudos de suporte à decisão;
c) Monitorar eletronicamente presos e veículos oficiais, através

de circuito fechado de televisão, GPS ou outros métodos;
d) Operar sistema de rádio comunicação na área do sistema

penitenciário interna e externamente;
e) Executar, promover ou assistir ações relacionadas aos fins da

Administração Penitenciária através de técnicas de averiguação e pesquisa,
desempenhando trabalhos que envolvam técnicas de inteligência,
contrainteligência e monitoramento diversos;

f) Operar os sistemas corporativos e de inteligência a fim de
sistematizar elementos e informações para apuração das infrações penais,
administrativas e disciplinares;

V - Além das atribuições constantes deste Anexo, os ocupantes
dos cargos de Inspetor de Polícia I e Inspetor de Polícia II, deverão
cumprir, respectivamente, as atribuições previstas, na Lei nº 8.956,
de 15 de abril de 2009, para os cargos de Agente Estadual de Execução
Penal e Inspetor Estadual de Execução Penal.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO
I - Possuir nível superior em instituição de ensino credenciada

pelo MEC;
II - Possuir Carteira Nacional de Habilitação - categoria B;
III - ser aprovado em concurso público;
IV - comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de

fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo credenciado
pela Polícia Federal.

RELAÇÃO FUNCIONAL
Auxiliar Penitenciário
Especialista Penitenciário - Jurídico
Especialista Penitenciário - Assistente Social;
Especialista Penitenciário - Psicólogo;
Especialista Penitenciário - Pedagogo;
Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional;
Especialista Penitenciário - Enfermagem;
Técnico Penitenciário - Administrativo
Técnico Penitenciário- Técnico de Enfermagem.

PARTE II: ATRIBUIÇÕES DO INSPETOR DE POLÍCIA
PENAL QUANDO INVESTIDO NA FUNÇÃO DE:

I - DIREÇÃO:
a) exercer com exclusividade, a atividade de direção de unidade

prisional ou administrativa, com autoridade, eficiência e probidade as funções
que lhe couberem em decorrência do cargo;

b) dirigir, supervisionar e fiscalizar todas as atividades operacionais
e administrativas, bem como coordenar e cooperar com a atividade de
inteligência do órgão ou unidade prisional sob sua direção;

c) assegurar a eficácia dos princípios institucionais do Sistema
Prisional, no âmbito de sua competência, na unidade prisional;

d) dar cumprimento às determinações judiciais, alvarás de soltura
e benefícios judiciais, observando os trâmites legais e a normativa interna
desta SEAP, além de prestar as informações que lhe forem solicitadas
pelos Juízes e Tribunais, pelo Ministério Público, pelo Conselho
Penitenciário e por entidades públicas;

e) autorizar o remanejamento dos presos nas áreas do
estabelecimento prisional, a concessão de visitas assistidas e especiais ao
estabelecimento prisional;

f) fornecer informações relativas à situação carcerária dos presos
e sobre o Programa individualizado da Pena;

g) decidir sobre a utilização dos pavilhões do estabelecimento
prisional;



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2020 11
h) instaurar e presidir Investigação Preliminar Disciplinar e

Procedimento Disciplinar em sua unidade prisional, aplicando penalidades
disciplinares aos presos, dentro de sua competência regimental;

i) Cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes
superiores e atividades de competência da unidade em que tenha exercício
para o cumprimento das funções da SEAP;

j) exercer outras atividades correlatas. Parágrafo único. Considera-
se, na unidade prisional, autoridade penitenciária o Inspetor de Polícia
Penal investido na função de Direção.

II - DIREÇÃO ADJUNTA:
a) exercer com exclusividade, a atividade de direção adjunta de

unidade prisional ou administrativa;
b) assessorar o Diretor, no âmbito de sua competência, visando à

eficácia dos princípios institucionais do Sistema Prisional;
c) dirigir, supervisionar e fiscalizar as atividades operacionais e

administrativas do órgão ou unidade prisional sob sua direção;
d) substituir interinamente a função de direção, na ausência do

titular, quando designado pela autoridade competente;
e) coordenar os grupos de atuação tática da unidade, de acordo

com as diretrizes e normas da pasta;
f) exercer outras atividades correlatas.
III - DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO

PENITENCIÁRIA:
a) exercer com exclusividade, a atividade de gerência da unidade

prisional ou administrativa;
b) gerenciar, supervisionar e fiscalizar as atividades operacionais

e administrativas do órgão ou unidade sob sua coordenação, em especial
sua área de gerência; c) substituir interinamente a função de direção, na
ausência do titular e do adjunto, quando designado pela autoridade
competente;

d) assegurar na unidade a eficácia dos princípios institucionais do
Sistema Prisional, observando o âmbito da competência;

e) assessorar, no âmbito sua competência, a direção da unidade
prisional ou administrativa, visando à eficácia dos princípios institucionais
do Sistema Prisional;

f) orientar os coordenadores e chefes de plantão sobre as medidas
de precaução a ser adotadas no desenvolvimento das atividades;

g) exercer outras atividades correlatas.

IV- ASSISTENTE DE PLANTÃO DE ESTABELECIMENTO
PENAL (Chefe):

a) exercer com exclusividade, a atividade de coordenação e chefia
de setor ou equipes de unidade prisional e/ou administrativa;

b) coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades operacionais
e administrativas do órgão ou unidade prisional sob sua supervisão;

c) assessorar, no âmbito sua competência, a gerência de unidade
prisional ou administrativa, visando à eficácia dos princípios institucionais
do Sistema Prisional;

d) assegurar a execução dos procedimentos operacionais
padronizados, bem como rondas diurnas e/ou noturnas nos postos de
vigilância;

e) efetuar a distribuição das tarefas de vigilância nas muralhas, nos
alambrados e nas guaritas, de escolta interna e externa de presos e dos
postos de trabalho;

g) garantir a execução dos programas de atendimento e humanização
em sua unidade;

h) exercer outras atividades correlatas.

ANEXO V
DESCRIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR PENITENCIÁRIO

ARQUITETURA DO CARGO DE AUXILIAR PENITENCIÁRIO
ESTRUTURA:
Grupo: SEGURANÇA
Subgrupo: ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

Carreira: SEGURANÇA PENAL
Categoria Funcional: ATIVIDADES DE APOIO À POLÍCIA PENAL
Cargo: AUXILIAR PENITENCIÁRIO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS RESPONSABILIDADES
O Auxiliar Penitenciário realiza atividades de média complexidade,

ajudando o Inspetor de Polícia Penal:
I - realizar a guarda e vigilância de Unidades Prisionais e

administrativas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;
II - apoiar na ordem, segurança, disciplina, monitorações diversas

e operação de sistemas;
III - na condução de pessoas em trânsito, internos e em escoltas

diversas;
IV - a controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes;

V - na conferência de materiais e presos;
VI - a efetuar ronda periódica com vistas a manter a segurança do

estabelecimento penal;
VII - a realizar a revista em locais, pessoas, volumes e veículos,

podendo para isso utilizar de aparelhos ou equipamentos;
VIII - conduzir veículos oficiais para os quais esteja habilitado;
XI - operar o sistema de informação, rádio comunicação ou

comunicação digital, interna e externa.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS RESPONSABILIDADES
I - auxiliar o Inspetor de Polícia Penal a realizar a guarda e vigilância

interna da Unidade Prisional, apoiando na ordem, segurança e disciplina;
II - receber e incluir o preso nas regras e normas da Unidade

Prisional;
III - acompanhar e monitorar a movimentação de presos, nas

dependências internas da Unidade Prisional, em deslocamentos diversos,
de acordo com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento
nos diversos setores sempre que se fizer necessário;

IV - observar as condições de segurança, estrutural e disciplinares,
dos presos em suas atividades, individuais e coletivas, com a finalidade de
detectar problemas e situações anormais;

V - orientar os presos quanto às normas disciplinares, divulgando
os direitos, deveres e obrigações conforme normativas legais;

VI - efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa
previamente autorizada que pretenda ingressar na Unidade Prisional;

VII - controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes,
conforme normas específicas da unidade;

VIII - efetuar a conferência periódica dos presos de acordo com as
normas da unidade;

IX - verificar e conferir os materiais e as instalações do posto de
trabalho, zelando pelos mesmos;

X - realizar o monitoramento via Circuito Fechado de Televisão -
CFTV;

XI - operar os sistemas de informações prisionais, registrar
informações, elaborar estudos de suporte a decisão, bem como alimentar
os programas e as fontes de informações de sua unidade, mantendo-os
atualizados, na forma designada;

XII - operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos,
instrumentos, equipamentos e sistemas necessários às atividades de
segurança prisional, técnico-administrativas, de apoio logístico e da
atividade de monitoramento e inteligência; 

XIII - fazer relatórios e efetuar registros de suas atividades e
mantê-los atualizados;

XIV - auxiliar em sindicâncias, averiguações e inspeções em órgãos
e estabelecimentos penais, quando demandado pelo Inspetor de Polícia
Penal;

XV - coibir o uso e tráfico de substâncias ilícitas, o cometimento
de crimes e transgressões, a comunicação não autorizada de presos com o
mundo exterior, a entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos
ilícitos, ou vedados ou mesmo que atentem contra a segurança do
estabelecimento penal ou a integridade física das pessoas;
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XVI - assistir ações relacionadas à segurança prisional interna e

externa, técnicas de inteligência, contra inteligência e monitoramentos
diversos;

XVII - atuar em conformidade com os procedimentos de segurança
prisional e de inteligência organizacional;

XVIII - desempenhar atividades de coordenação e fiscalização
dos demais profissionais de mesma carreira, sempre que determinado;

XIX - auxiliar nos treinamentos, sempre que indicado ou
autorizado pela direção da unidade ou pela Gestão Superior do Sistema
Penitenciário;

XX - preencher formulários, redigir e registrar dados, comunicações
internas e externas e informações pertinentes ao setor de atuação;

XXI - desempenhar outras atividades em consonância com a lei de
execuções penais.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO
I - Possuir Certificado de Conclusão de Nível Médio em instituição

de ensino credenciada pelo Ministério da Educação - MEC;
II - Ser aprovado em Concurso Público;
III - Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH, de categoria

compatível com a condução de veículos automotores, à exceção de
motocicletas.

MENSAGEM Nº 063 /2020

São Luís,  28  de  julho  de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei nº 158/
2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem periódica para
detecção do vírus sars-cov-2 em empresas no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 158/2020, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de testagem periódica para
detecção do vírus sars-cov-2 em empresas no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 158/
2020.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento pretende, em linhas gerais, criar a
obrigatoriedade de, enquanto perdurar a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional, os estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de serviços, que possuam mais de 20

(vinte) funcionários, realizem a testagem dos que estiverem com sintomas
gripais para a detecção do vírus SARs-CoV-2.

Delimita, consoante a isto, que os testes poderão ser do tipo RT-
PCR (ReverseTranscriptase Polymerase Chain Reaction) ou sorológico,
dispensando da testagem periódica os funcionários que obtiverem resultado
IgG (imunoglobina G) positivo e IgM (imunoglobina M) negativo.

Em que pese a elevada intenção da propositura, voltada a identificar
funcionários contaminados pelo Coronavírus, há de ser negada sanção ao
Projeto de Lei nº 158/2020, pelas razões a seguir delineadas.

Primeiramente, o Projeto de Lei, consoante disposição do caput
do art. 1º, colacionado abaixo, pretende impedir que o Poder Executivo
imponha restrições no funcionamento de empresas durante a pandemia,
anulando o Poder de Polícia essencial em uma conjuntura de emergência
sanitária. Verbis:

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços que, após a realização obrigatória do
primeiro teste, garantirem a testagem em seus funcionários com
sintomas de síndromes gripais, para detecção do vírus SARS-
CoV-2, o novo coronavírus, não sofrerão restrições em seu
funcionamento durante a pandemia de COVID-19.

Com efeito, a mera realização de um “primeiro teste” obrigatório
– sem que sequer se delimite um cronograma de testagem – impediria a
edição de normas restritivas que têm se revelado essenciais para a redução
das taxas de transmissão do Coronavírus no Estado. A “troca” proposta
pelo Projeto de Lei invade a discricionariedade administrativa e fere a
separação de poderes inscrita na Constituição Federal.

Em segundo lugar, várias disposições da proposta em comento já
constam em protocolos sanitários editados pelo Poder Executivo, mediante
a oitiva de entidades administrativas. Fazer constar tais regras sanitárias,
imperativamente temporárias, em uma Lei Estadual implicaria que o Poder
de Polícia Administrativo migrasse do Poder Executivo para o Poder
Legislativo, novamente violando a Separação de Poderes, o que se somaria
ao inconveniente de alterar-se uma Lei Estadual a cada mudança de cenário
na saúde pública.

A proposta legal ainda encontra barreira nos princípios
constitucionais que norteiam a atuação estatal frente ao setor privado,
especialmente os da livre iniciativa, livre concorrência e não intervenção na
economia, fundamentos da República brasileira e da ordem econômica,
conforme previsão do art. 1º, inciso IV, e no art. 170, inciso IV e parágrafo
único, da Constituição Federal. In verbis:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Art. 170.  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

(...)
IV - livre concorrência;
(...)
Parágrafo único.  É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei.

Isso se agrava pela indeterminação da quantidade de testes que
deverão ser disponibilizados ao longo do período em que perdurar a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, ou da vigência do Decreto
Estadual nº 35.660, de 16 de março de 2020, do Decreto nº 35.672, de 19
de março de 2020, do Decreto nº 35.677,  de 21 de março de 2020, e do
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Decreto nº 35.714, de 03 de abril de 2020, contribuindo substancialmente
para o desequilíbrio da atividade econômica.

Ademais, ao imputar novas obrigações aos empregadores, além
das já discriminadas pela legislação federal, estabelecendo a obrigatoriedade
de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços no
Estado, realizarem testes para detecção do vírus SARS-CoV-2 em seus
empregados, o Projeto de Lei adentra na competência privativa da União
para legislar sobre direito do trabalho, conforme disciplina o art. 22, inciso
I, da Carta Magna2.

Destaca-se, quanto a isto, que o Supremo Tribunal Federal
manifesta-se no sentido de que o interesse local de preservação
da saúde pública não legitima os demais entes federativos
a expedirem normas relacionadas à segurança do trabalho
ou à proteção da saúde do trabalhador, conquanto as
providências mitigadoras de riscos deverão ser acolhidas
em âmbito nacional, por se tratar de matéria de
competência privativa da União. Sobre o tema, o julgado que
segue:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.623/01 do Estado
do Rio de Janeiro, que dispõe sobre critérios de proteção do
ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador.
Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União.
1. Inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.623/01 do Estado
do Rio de Janeiro, a qual estabelece critérios para
determinação de padrões de qualidade no ambiente de
trabalho e versa sobre a proteção da saúde dos
trabalhadores. 2. Competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho e sua inspeção, consoante
disposto nos arts. 21, inciso XXIV, e 22, inciso I, da
Constituição. Precedentes: ADI nº 953/DF; ADI nº 2.487/SC;
ADI nº 1.893/RJ. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente”.
(ADI 2.609, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
11.12.2015, grifou-se)

Nessas circunstâncias, considerando a repartição de competências
legislativas dispostas na Carta Constitucional, o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República ), o Princípio da Livre Iniciativa e o Princípio da Livre
Concorrência, forçoso reconhecer o vício de inconstitucionalidade formal
e material que permeia esta proposta legislativa, motivo pelo qual oponho
veto integral ao Projeto de Lei nº 158/2020.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente
e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa da
Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional
no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de adequação de
todas as demais leis e atos normativos a ela.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram
a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 158/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,          DE                    DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 064/2020

São Luís, 29 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que cria e organiza a
Escola Ambiental do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Para assegurar a efetividade desse direito, o texto constitucional
(art. 225, §1º, inciso VI) determina que cabe ao Poder Público promover a
educação ambiental, em todos os níveis de ensino, e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente.

Considerando que a educação ambiental consiste em relevante
instrumento de apoio à implementação das políticas ambientais, o Estado
do Maranhão, ao longo dos anos, instituiu diversos planos e programas
com essa finalidade.

Em atenção aos princípios e diretrizes da Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA), do Programa Nacional de Educação
Ambiental (PRONEA) e da Política Estadual do Meio Ambiente, por
meio da Lei nº 9.279 de 22 de setembro de 2010, foram instituídos a
Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão.

Posteriormente, por meio da Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017,
foi criado o Programa Maranhão Verde, que se destina a fomentar e
desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e recuperação
ambiental, em especial com o objetivo de incentivar a participação de seus
beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional, técnica
e profissional.

O Plano Estadual de Educação Ambiental, por seu turno, foi
aprovado, em 2018, pela Lei nº 10.796, de 1º de março de 2018, e consiste
em instrumento balizador das políticas, dos programas e projetos de
Educação Ambiental. Nele estão estabelecidos os objetivos, diretrizes,
estratégias, metas, recursos e prazos para a implementação da Política
Estadual de Educação Ambiental, os quais devem ser observados
transversalmente em todas as políticas estaduais.

Nessa perspectiva, e considerando a necessidade de estimular a
implementação de iniciativas inovadoras de gestão ambiental que
contribuam para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas (Agenda 2030), a proposta legislativa em apreço
estabelece um novo instrumento para promoção da educação ambiental e
para a conscientização pública acerca da importância da preservação do
meio ambiente.

Por meio deste Projeto de Lei é instituída a Escola Ambiental do
Estado do Maranhão, a qual terá por finalidade viabilizar a execução da
Política Estadual de Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades
de educação formal e não formal, no âmbito público e privado, visando,
além da sensibilização socioambiental, a geração de trabalho e renda.

A Escola Ambiental do Estado do Maranhão constitui-se do arranjo
institucional que reúne iniciativas voltadas para promoção da educação
ambiental e que tem por estratégias: a qualificação técnica, prioritariamente
das populações socioeconomicamente vulneráveis; o apoio técnico-
científico a iniciativas de geração de emprego e renda em atividades de
manejos sustentáveis dos recursos naturais; e o fomento às atividades de
pesquisa e extensão no âmbito da educação ambiental, desenvolvidas pelas
instituições de ensino localizadas no Estado.

Dentro dos eixos de atuação da Escola Ambiental (Educação
Ambiental Não-Formal, Educação Ambiental Formal e Ciência, Tecnologia
e Inovação), serão, por exemplo, implementados projetos voltados à
cidadania ambiental, desenvolvidas ações de apoio a processos de
educomunicação ambiental e projetos de extensão das instituições de ensino
superior, bem como desenvolvidos projetos sustentáveis nas escolas.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, na
promoção do desenvolvimento sustentável por meio da educação ambiental,
minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa
acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI N. 293/2020

Cria e organiza a Escola Ambiental do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Escola Ambiental do Estado do Maranhão,
que tem por objetivo viabilizar a execução da Política Estadual de Educação
Ambiental em todos os níveis e modalidades de educação formal e não
formal, no âmbito público e privado, visando, além da sensibilização
socioambiental, a geração de trabalho e renda.

Parágrafo único. A escola de que trata o caput deverá desenvolver
suas atividades de acordo com as linhas de atuação da Política Estadual de
Educação Ambiental e das temáticas do Plano Estadual de Educação
Ambiental.

Art. 2º A Escola Ambiental do Estado do Maranhão constitui-se
do arranjo institucional que reúne as iniciativas dos órgãos e entidades do
Estado do Maranhão voltadas para promoção da educação ambiental.

Art. 3º A Escola Ambiental do Estado do Maranhão tem por
estratégias:

I - a qualificação técnica, prioritariamente das populações
socioeconomicamente vulneráveis;

II - o apoio técnico-científico a iniciativas de geração de emprego
e renda em atividades de manejos sustentáveis dos recursos naturais;

III - o fomento às atividades de pesquisa e extensão, desenvolvidas
pelas instituições de ensino localizadas no Estado, que promovam a
educação ambiental em suas diversas vertentes.

Parágrafo único. A Escola Ambiental do Estado do Maranhão
deverá atuar em articulação com os programas existentes na área de educação
ambiental, incluindo o Programa Maranhão Verde, instituído pela Lei nº
10.595, de 24 de maio de 2017.

CAPÍTULO II
DOS EIXOS DE ATUAÇÃO

Art. 4º A Escola Ambiental do Estado do Maranhão atuará nos
eixos abaixo especificados:

I - Educação Ambiental Não-Formal;
II - Educação Ambiental Formal;
III - Ciência, Tecnologia e Inovação.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento dos eixos de que trata

este artigo, a Escola Ambiental do Estado do Maranhão observará os
princípios, objetivos fundamentais e as diretrizes da Política Estadual de
Educação Ambiental e do Plano Estadual de Educação Ambiental.

Seção I
Do Eixo Educação Ambiental Não Formal

Art. 5º O Eixo Educação Ambiental Não Formal tem por objetivo
específico expandir as ações de educação ambiental desenvolvidas pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA,
difundindo, nas diversas regiões do Estado, suas ações e práticas educativas
voltadas à sensibilização, conscientização, mobilização e formação coletiva
para proteção, preservação e defesa do meio ambiente, bem como à melhoria
da qualidade da vida, prioritariamente das populações socioeconomicamente
vulneráveis.

 Art. 6º O Eixo Educação Ambiental Não Formal abrange as
seguintes ações:

 I - implementação de projetos voltados à cidadania ambiental de
grupos, coletivos, comissões, associações ou indivíduos, com a mobilização
para o enfrentamento das questões socioambientais;

II - pesquisa, divulgação e valorização dos saberes ambientais das
populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e agricultores

familiares no uso e manejo de recursos naturais, bem como capacitação
dos mesmos para o manejo comunitário e práticas produtivas sustentáveis;

III - apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável, com foco
no ecoturismo de base comunitária, neste caso com participação da
Secretaria de Estado do Turismo - SETUR;

IV - fomento de projetos voltados para apoio à conservação e
recuperação ambiental, por meio do Programa Maranhão Verde;

V - apoio a processos de educomunicação ambiental, por meio da
elaboração de materiais educativos a ser distribuídos nas comunidades e
nas escolas.

Seção II
Eixo Educação Ambiental Formal

Art. 7º O Eixo Educação Ambiental Formal tem por objetivo a
ampliação de projetos, programas e ações de Educação Ambiental nos
diversos níveis e modalidades de oferta da Educação Básica e Profissional,
no sentido de favorecer aos estudantes a construção de conhecimentos
essenciais para inserção no mundo do trabalho com a concepção de
preservação dos recursos naturais.

Parágrafo único. As ações previstas no caput serão executadas
pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

Art. 8º O Eixo Educação Ambiental Formal abrange as seguintes
ações:

I - oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs) e
Oficinas Produtivas, no formato de ensino híbrido, relacionadas aos Eixos
Tecnológicos de Ambiente e Saúde e Recursos Naturais, para a comunidade
em geral, visando minimizar impactos ambientais e fomentar a geração de
trabalho e renda;

II - oferta de cursos a produtores familiares, com vista à
potencialização da produção já existente, ao beneficiamento de produtos,
à sustentabilidade das atividades, em articulação com a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, com a Agência Estadual de
Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão - AGERP,
sindicatos, associações e entidades civis;

III - desenvolvimento de projetos sustentáveis nas escolas de
ensino médio e unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IEMA, com abordagem transdisciplinar da
Educação Ambiental no currículo escolar, viabilizando aos estudantes
ampliação de atitudes e iniciativas para revitalização de espaços ambientais
protegidos, preservação e/ou recuperação de rios, lagos e praias, reciclagem
do lixo orgânico (compostagem), entre outras;

IV - promoção da educação ambiental e científica, sócio-
ocupacional e desenvolvimento sustentável, que culmine em produção de
horta escolar e iniciativas similares;

V - formação continuada aos profissionais da educação da rede
estadual e das redes municipais do Maranhão.

Seção III
Eixo Ciência, Tecnologia e Inovação

Art. 9º O Eixo Ciência, Tecnologia e Inovação tem por objetivo
ampliar as ações de educação e gestão ambiental no ensino superior e nas
empresas.

 Parágrafo único. As ações previstas no caput serão executadas
pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, em
conjunto com a Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, com a
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL e
com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA.

Art. 10. O Eixo Ciência, Tecnologia e Inovação abrange as seguintes
ações:

I - projetos de extensão das instituições de ensino superior que
promovam a capacitação de multiplicadores da temática de educação
ambiental, dentre outras;
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II - projetos de extensão voltados para a criação de quintais

produtivos, agricultura agroecológica, bioconstruções e recuperação com
sistemas agroflorestais;

III - projetos de pesquisas desenvolvidos nas instituições de ensino
superior, por meio de editais específicos da FAPEMA;

IV - acompanhamento técnico por pesquisadores e estudantes
universitários às ações de educação ambiental em curso no âmbito da
Escola Ambiental do Maranhão.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Caberá a Secretaria de Estado de Governo - SEGOV a
gestão da Escola Ambiental do Estado do Maranhão, bem como a
coordenação das ações relacionadas aos respectivos eixos de atuação.

Art. 12. As ações relacionadas à atuação da Escola Ambiental do
Estado do Maranhão serão custeadas com recursos consignados no
orçamento da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, da Secretaria de
Estado da Educação - SEDUC, da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação - SECT, da Secretaria de Estado do Turismo -
SETUR e de seus respectivos órgãos e entes vinculados, podendo os
servidores dessas instituições ser utilizados no cumprimento das estratégias
da Escola Ambiental.

Art. 13. A Escola Ambiental do Estado do Maranhão poderá
celebrar parcerias administrativas com órgãos dos demais Poderes do
Estado, com outros entes da Federação, com empresas e com entidades da
sociedade civil, a exemplo do Fórum Estadual de Educação Ambiental.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 25 /2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

São Luís, 20 de abril de  2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos artigos 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por
vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 084/2020, que dispõe
sobre as diretrizes para as transferências de recursos do Fundo Estadual de
Saúde para os fundos municipais de saúde no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 084/2020, que dispõe
sobre as diretrizes para as transferências de recursos
do fundo estadual de saúde para os fundos municipais
de saúde no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os artigos 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº
084/2020.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento visa estabelecer as diretrizes para
transferências de recursos, de caráter permanente, do Fundo Estadual
de Saúde para os fundos municipais de saúde, nos seguintes termos:

Art. 1º Estabelece as diretrizes para transferências de recursos
do Fundo Estadual de Saúde, para os fundos municipais
de saúde no Estado do Maranhão, com base nos dispositivos
da Constituição Federal art. 160, art. 196, art. 197 e art. 198,
de caráter permanente.
§ 1º A transferência de recursos do fundo estadual de saúde para
fundos municipais de saúde se dará na modalidade fundo a
fundo.
§ 2º  É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e
ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Municípios;
§ 3º O empenho, liquidação e pagamentos não será
condicionado ao pagamento de créditos previdenciários e/
ou tributários; de certidão de regularidade com autarquias
estaduais; e comprovação de requisitos fiscais federais ou
estaduais.
[grifo nosso]

Por fazer menção a dispositivos e expressões que tratam de
diferentes espécies de transferências, forçoso tecer as considerações a
seguir.

É consabido que a Constituição Federal atribuiu aos entes
federativos diversas fontes de receita para fazerem frente às obrigações
constitucionais e legais existentes. Considerando que nem sempre há
paridade entre as receitas auferidas e os deveres impostos, o ordenamento
jurídico admite a transferência de recursos entre os entes da Federação.

Os repasses de recursos podem se dar por meio da transferência
obrigatória ou repartição constitucional das receitas tributárias (arts.
157 a 162 da Constituição da República), das transferências voluntárias
(art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal) e das transferências
automáticas (repasses decorrentes de previsão em lei).

Ao fazer referência ao art. 160 da Constituição Federal, a proposta
legislativa supostamente se volta a disciplinar a repartição constitucional
das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da Constituição da República).

A transferência obrigatória ou repartição constitucional das
receitas tributárias possui regras fixadas pela própria Constituição
Federal, que prevê, em seu art. 160, que a regra é impossibilidade de
retenção/restrição à entrega, a qual poderá ser excepcionada, nas seguintes
situações:

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e
ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não
impede a União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos:
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II
e III.
[grifo nosso]

O Projeto de Lei nº 084/2020 propõe a total impossibilidade de
retenção ou restrição à entrega, aos municípios, dos recursos previstos
no art. 158, incisos III e IV,, da Constituição Federal. Em seu § 3º, dispõe
que a transferência também não será condicionada ao adimplemento
de créditos junto às autarquias estaduais.

De acordo com o art. 160 da Constituição Federal, a União e os
Estados-Membros podem condicionar a entrega dos recursos previstos
nos arts. 157 a 159 da Constituição da República a) ao pagamento de seus
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créditos e de suas respectivas autarquias; e b) à aplicação de recursos
mínimos da saúde (art. 198, § 2º, incisos II e III, CF).

Nessas circunstâncias, acaso o Projeto de Lei nº 084/2020 se refira
a essa espécie de transferência, a proposta padeceria de vício de
inconstitucionalidade material posto que, ao vedar qualquer espécie de
retenção ou restrição à entrega de valores referentes à repartição
constitucional de receitas tributárias, incorreu em inconstitucionalidade
material, visto que disciplinou a matéria de forma diametralmente oposta
ao previsto no parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal -
dispositivo que a própria proposta legislativa faz referência.

De outro giro, as transferências voluntárias correspondem à
entrega de recursos a outro ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. É
mera liberalidade do ente, em geral se formaliza por meio de convênio e
segue as regras previstas no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
abaixo transcritas:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou
de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II -  (VETADO)
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da
Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos,
empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de
recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação
e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária,
de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de
inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade
diversa da pactuada.
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de
transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar,
excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e
assistência social.
[grifo nosso]

Como se vê, no caso das transferências voluntárias, a
exigência de comprovação de regularidade fiscal junto ao ente
transferidor decorre da própria Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isso implica dizer que o Poder Executivo Estadual, em razão da
repartição constitucional de competências, não pode estabelecer regra
diversa da prevista em lei complementar geral, de âmbito nacional, destinada
a disciplinar as finanças de todos os entes da Federação.

Desse modo, acaso pretenda excepcionar tais exigências, a
proposta legislativa violaria reflexamente a Constituição da
República vez que confrontaria norma complementar federal editada
com esteio no art. 163, inciso I, da Constituição da República.

Por fim, as transferências automáticas são aquelas cuja
efetivação independe da existência de convênio, ajuste, contrato ou outro
instrumento congênere, bastando que o beneficiário preencha as condições
previstas, sendo a transferência dos recursos operados entre fundos
(LEITE, 2018, p. 530).

Em âmbito estadual, as transferências automáticas foram
disciplinadas pela Lei nº 9.634, de 19 de junho de 2012, que dispõe sobre
a instituição do Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do
Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.

Essa norma, em consonância, com o que dispõe a Lei Complementar
Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (arts. 19, 20 e 22, condiciona as
transferências (automáticas) de recursos do Fundo Estadual de Saúde
para os fundos municipais de saúde unicamente à instituição e ao
funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde e à elaboração do
Plano de Saúde.

Ou seja, para as transferências automáticas, geralmente
operadas no sistema fundo a fundo, a entrega de recursos não está
condicionada ao pagamento de créditos previdenciários e/ou
tributários, nem à apresentação de certidão de regularidade com
autarquias estaduais.

Nessas circunstâncias, em relação às transferências automáticas,
o Projeto de Lei nº 084/2020 seria desprovido de qualquer eficácia vez que
para sua realização, bastam a instituição e o funcionamento do Fundo e do
Conselho de Saúde e a elaboração do Plano de Saúde.

É consabido que o contexto de pandemia de COVID-19 exige
esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para fortalecimento
das unidades de saúde, identificação da etiologia dessa enfermidade, bem
como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos. Não obstante,
o Princípio da Superioridade Normativa da Constituição impõe a soberania
do texto constitucional no ordenamento jurídico e exige a adequação de
todas as demais leis e atos normativos ao disposto na Constituição Federal.

Por todo o exposto, não obstante a intenção do legislador de
flexibilizar regras para transferências de recursos financeiros aos Municípios
para atendimento das demandas da saúde, há de ser negada sanção ao
Projeto de Lei nº 084/2020 seja pela violação ao art. 160 da Constituição
Federal, seja pela violação ao art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(norma editada com esteio no art. 163, inciso I, da Constituição da
República), seja por padecer de qualquer eficácia no que tange às
transferências automáticas.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 082/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 20 DE ABRIL DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

REQUERIMENTO Nº 263 /2020

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja votado Requerimento de Aplausos
a Clayton Bezerra, do 14º Batalhão da Polícia Militar e Eduardo Sipião, do
3º Batalhão, pelo ato de bravura no último domingo (26).

Ambos estavam de folga quando presenciaram um acidente no
percurso Riachão-Imperatriz. Um adolescente de 17 anos e uma criança de
3 anos ficaram presos no carro, submersos e foram salvos graças à ação
imediata dos policiais.

O resgate não era algo fácil, mas os dois policiais se dedicaram,
com muita coragem, com muita perícia e muito amor, e salvaram as duas
vidas, numa atitude que merece todo respeito da população e da Assembleia
Legislativa do Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 28 de julho de 2020. - Prof. Marco Aurélio da Silva Azevedo
- Deputado Estadual -PCdoB

INDICAÇÃO Nº 920/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
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Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe que
adote providências no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa
Proposição de Lei (matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo), que Dispõe sobre a obrigação dos órgãos e instituições de
saúde de promover o registro e cadastramento de dados relativos a
marcadores étnico-raciais, idade, gênero, condição de deficiência e localização
dos pacientes por eles atendidos em decorrência de infecção pelo vírus
SARS-CoV-2 (Covid19) no estado do Maranhão, e dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 29 de julho de 2020. - ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº       / 2020

Dispõe sobre a obrigação dos órgãos e instituições
de saúde de promover o registro e cadastramento de
dados relativos a marcadores etnico-raciais, idade,
gênero, condição de deficiência e localização dos
pacientes por eles atendidos em decorrência de
infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid19) no estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Os órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde e
instituições privadas de assistência à saúde ficam obrigados a promover o
registro e cadastramento de dados relativos a marcadores étnico-raciais,
idade, gênero, condição de deficiência e localização dos pacientes por eles
atendidos em decorrência de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid-19),
para fins de produção de dados e realização de estudo ou investigação
epidemiológica sobre infecção, mortalidade e para a prestação de informações
sobre a Covid-19 no estado do Maranhão.

Art. 2º - Caberá:
I – a Secretaria de Estado da Saúde estabelecer as normas e diretrizes

a serem observadas no cumprimento do disposto no “caput”, e implantar
e manter o sistema unificado de coleta e processamento de dados;

II – aos gestores locais do SUS, nos municípios, promover a
coleta de dados por meio das unidades de atendimento e fiscalizar o
cumprimento do disposto nesta Lei pelas instituições privadas de
assistência à saúde;

III – à Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa), da
Secretaria de Estado da Saúde, excecutar as ações de vigilância
epidemiológica e sanitária necessárias

ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 3º - Os dados coletados e armazenados nos termos desta Lei

serão empregados exclusivamente para os fins nela estabelecidos, assegurada
a proteção de dados pessoais, da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, nos termos do art. 5º, X, da Constituição, e
expressamente vedada a divulgação de dados individualizados, a qualquer
título, sob pena de aplicação do disposto no art. 154-A, § 3º, do Código
Penal ao agente público ou privado responsável pelo descumprimento do
disposto neste artigo.

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

INDICAÇÃO Nº 921 / 2020

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado, o Sr. FLAVIO DINO, solicitando que autorize
o órgão competente a realizar a perfuração de 01 (um) poço artesiano no
Residencial Piancó V, localizado na Vila Embratel.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 922 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a construção de galerias e tubulação interna de esgoto
solucionando, assim, o problema do córrego a céu aberto localizado na
Travessa 8 de Dezembro, bairro do São Bernardo, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 923 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando o
recapeamento asfáltico na Rua Desterro, Solar dos Lusitanos, São Luís -
Maranhão / 65065-690.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 924 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEITO
DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA JUNIOR,
solicitando providências, no sentido de determinar À SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO - SEMOSP, que autorize INCLUIR NO PROGRAMA
DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA, QUE
ESTÁ SENDO EXECUTADO NA CIDADE DE SÃO LUIS, AS RUAS
DO CONJUNTO HABITACIONAL PLANALTO TURU I, BAIRRO
TURU/OLHO D’ÁGUA, considerando o péssimo estado de conservação
da camada asfáltica de todas as ruas do referido conjunto, destroçada pelas
chuvas, sem contar que a autoridade municipal tem relegado a segundo
plano o referido conjunto habitacional.
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Infraestrutura asfáltica é relevante para tornar a vida das pessoas

mais saudável, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e melhora
consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objetivo atender a um anseio dos
moradores do Conjunto Habitacional Planalto Turu I, Bairro Turu/Olho
D’água, que insistem para que o poder público municipal se faça presente
na comunidade, através de ações concretas que melhore a qualidade de vida
das pessoas que lá residem.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 28 de julho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 925 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEITO
DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA JUNIOR,
solicitando providências, no sentido de determinar À SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO - SEMOSP, que autorize a realização da OBRA DE
RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA DA
AVENIDA SOL NASCENTE – QUE VAI DO HOSPITAL AQUILES
LISBOA ATÉ A PRAINHA DO BONFIM E AS TRANSVERSAIS,
RUA DO ANGELIM, RUA DA MANGUEIRA, RUA DO CAJUEIRO,
RUA DA ALEGRIA E RUA DO SOL, NO RESIDENCIAL SOL
NASCENTE - BONFIM, considerando a importância da avenida Sol
Nascente como principal e única via de acesso a uma das mais belas praias
e, portanto, a mais visitada da região, devido a sua posição geográfica de
frente para o Centro Histórico da capital Patrimônio da Humanidade, além
de uma estrutura de Bares e Restaurantes para receber maranhenses e
turistas que visitam a nossa cidade.

Infraestrutura asfáltica é relevante para tornar a vida das pessoas
mais saudável, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e melhora
consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objeto atender a um anseio dos
moradores das ruas do Residencial Sol Nascente, no Bonfim, que há muito
insistem para que o poder público municipal se faça presente na
comunidade, através de ações concretas que melhore a qualidade de vida
das pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 28 de julho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 926 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Flávio Dino,
bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, no
sentido de providenciar a recuperação da MA 224, especificamente entre
os Municípios de São Benedito do Rio Preto, a Urbano Santos.

Tendo em vista a melhora da mobilidade do grande fluxo de pessoas
que transitam diariamente no trecho pretendido, como possibilitar o acesso
da população com a necessária segurança, contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico da região, promover a inclusão produtiva,
facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado consumidor,

assegurando aos moradores da localidade, o direito de uma melhor qualidade
de vida.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”. São Luís, 29 de julho de 2020. - ARISTON RIBEIRO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 927 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Flávio Dino,
bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, no
sentido de providenciar a recuperação da MA-311 em Urbano Santos.

Tendo em vista a melhora da mobilidade do grande fluxo de pessoas
que transitam diariamente no trecho pretendido, como possibilitar o acesso
da população com a necessária segurança, contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico da região, e turismo na região, promover
a inclusão produtiva, facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado
consumidor, assegurando aos moradores da localidade, o direito de uma
melhor qualidade de vida.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”. São Luís, 29 de julho de 2020. - ARISTON RIBEIRO -
Deputado Estadual

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Excelentíssimo Senhor Presidente, Membros da Mesa,
senhoras deputadas, deputados, imprensa, todos que nos acompanham
pelas redes sociais, de forma remota, os trabalhos desta Casa. Senhor
Presidente, venho à tribuna, hoje, falar de um projeto de lei que estou
apresentando a esta Casa para discussão e, com certeza, aprovação, que
fala de uma política pública do século XXI, ou seja, o acesso digital para a
zona rural maranhense. De acordo com alguns dados que pesquisei, segundo
a pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade e da Informação, o Cetic, publicado em 2019, quase a metade da
zona rural do Maranhão está conectada por algum meio na internet. Por
outro lado, Senhor Presidente, segundo as pesquisas em 2017 e 2018,
nesses dois anos, o aparelho celular é o meio principal em que os brasileiros
acessam a internet. Então são incríveis 97% dos entrevistados que usam o
celular para entrar na internet. Esses dados, senhores e senhoras, revelam
que, ao lado da TV, dos computadores, dos blogs, dos sites, o poder
público precisa criar as condições de conexão com a internet para a população
rural do estado, a qual, segundo as pesquisas, 97% conecta a internet pelo
celular, sob pena de não ter audiência e nós não podermos nos comunicarmos,
levar as informações, inclusive daqui, informações da Assembleia Legislativa,
informações das políticas públicas do Estado. Ou seja, essas pessoas da
zona rural não têm essa oportunidade de partilhar conosco essas
informações, portanto é um direito que lhe é negado. No entanto, os
números animadores da pesquisa acima sobre o acesso da internet rural
pelo celular revelam que 49% da zona rural tem acesso à internet. Ele
contrasta bastante com os dados do Instituto Brasileira de Geografia e
Estatística (IBGE). De acordo com o censo agropecuário de 2017, mais de
70% das propriedades rurais brasileiras e dos estabelecimentos rurais não
têm conexão com a internet. Então há uma exclusão digital na zona rural.
Como V. Exas. podem ver, ela é altíssima, senhores. Os povoados, os
assentamentos, os acampamentos, os distritos da zona rural, as fazendas,
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em grande medida ainda, mais de 70% não têm acesso à internet como hoje
já tem acesso à luz, como hoje já tem acesso à energia, a estradas, a água.
Hoje a exclusão digital na zona rural ainda é muito grande. Quando muitos
pequenos provedores via rádio em fazenda, via satélite tem essa
oportunidade é com altos custos para a população rural e produtores
rurais. O custo para uma casa rural maranhense ter acesso a internet via
rádio, onde existe, é em média 100 reais a mensalidade. Então é muito alto.
Muitas pessoas não têm condições de pagar esse valor para ter um acesso
básico à internet, no caso das unidades familiares em povoados,
assentamentos e distritos na zona rural, que é uma realidade constatada de
acordo com a pesquisa. O Maranhão tem um grande potencial agropecuário,
e nós sabemos disso, e uma grande porcentagem, senhores deputados,
mora na zona rural. Nós temos 36,93% da população maranhense que
mora na zona rural. E, hoje, deputados, sem acesso à internet nós temos,
na zona rural, mais de um milhão de pessoas. Então é um número muito
grande, Deputado César Pires, de pessoas desconectadas com as
informações e com a realidade. Contrasta com o número de pessoas que
hoje, no Brasil, 97% se comunicam, se informam através da internet.
Então, senhores, o que eu proponho, aqui, nesta Casa, é o que devemos
fazer, o que devemos pensar, o que devemos fazer para expandir essa
internet na zona rural. A expansão da internet na zona rural, de acordo com
o meu pensamento, tem duas frentes: as políticas públicas por parte dos
governos municipal, federal, estadual, e é nesse sentido a minha proposta;
e um interesse das empresas de telecomunicação, puxado pela demanda de
mercado. Eu acho que nós devemos fiscalizar e incentivar também. Eu
quero, aqui, Presidente, fazer um registro, inclusive, do povoado de Alto
Bonito no município de Riachão, que têm a população em cerca de dois mil
e quinhentos habitantes. Tem uma torre da Oi desativada e, a cinco
quilômetros desse povoado, na margem da BR-235, sentido Riachão, nós
temos outra torre que não tem conexão com esse povoado. Portanto duas
mil e quinhentas pessoas desse povoado não têm acesso à internet por
questão de mercado, de falta de interesse, no caso, dessas concessionárias,
dessas provedoras de internet. O serviço da internet móvel pode chegar
com relativa facilidade, eu acredito, com empenho de todos nós. E nós
precisamos conversar com esses prestadores de serviços de telefonia, de
internet móvel. Eu acho que deve ter a mediação do Poder Legislativo
desta Casa, do Governo do Estado porque trata-se, senhores, de uma
demanda de tempos atuais e é indispensável para os moradores e
trabalhadoras da zona rural maranhense. Então dito isto, aqui, eu quero
informar a todos que proponho uma Indicação para a Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECTI, um projeto de lei ordinário
que estou apresentando a esta Casa. Ao qual eu gostaria de pedir o apoio
de todos os deputados e deputadas, do Presidente Othelino e também,
claro, do nosso Governador Flávio Dino, que é a construção do que eu
estou chamando de casas digitais rurais, que serão uma espécie de telecentros,
como nós temos em alguns estados na região Sul. No estado de Santa
Catarina é um sucesso esse telecentro, mas é uma estrutura, vamos dizer
assim, mais cara, uma estrutura mais complexa, ao contrário das casas
digitais rurais a que eu proponho uma estrutura mais simples, mas uma
estrutura que tenha condições de proporcionar a esse moradores da zona
rural a obter a internet de um custo baixo e uma acessibilidade maior às
informações. Dentre outros critérios necessários para a implantação desse
projeto nos povoados, nos assentamentos, nas comunidades, distritos
que receberão as casas digitais rurais, nós devemos ter, primeiro, localização
na zona rural, preferencialmente, nas proximidades das escolas ou unidades
básicas de saúde, ou que tenha existência do Programa Nacional de Educação
da Reforma Agrária, o PRONERA, ter energia elétrica, ter uma organização
social registrada, possibilitar o acesso a toda a comunidade, aberto nos três
turnos em todos os dias da semana, possuir capacidade de prover condições
de segurança para o público e demais equipamentos. É um espaço ou uma
casa onde a gente tenha ali os aparelhos, teremos ali a torre de baixo custo,
que tenha a condição de fornecer essa internet durante todo o dia, durante
toda a hora do dia, e algum local que o morador ele mesmo saiba manipular
esses aparelhos e que também possa ter uma segurança, vigilância onde se
localizam esses aparelhos. Os telecentros nós sabemos que, no Brasil,
mais abrangentes que as casas digitais rurais que eu estou propondo, estão

concentrados na região Sul e Sudeste do país, destacando sobremaneira o
Estado de Santa Catarina, com aproximadamente 42% dos existentes no
país. Sem prejuízo dos governos federal, estadual e municipal
desenvolverem e implementarem os telecentros digitais na zona rural e
urbana, penso que temos que viabilizar, em um curtíssimo prazo, as casas
digitais rurais com as tecnologias via rádio ou via satélite, através das quais
pretende-se incentivar a autogestão dos membros da comunidade em que
esta está inserida, e que por sua vez aprenderão a gerirem e manter sozinho
as casas replicando seu aprendizado à comunidade. Então, senhores, é um
projeto simples, é um projeto viável. Nós, inclusive, vamos procurar as
Secretarias pertinentes para que a gente possa apresentar o nosso projeto.
Peço apoio, inclusive, de todos os deputados, porque nós sabemos que é
um projeto simples, é imprescindível para os trabalhadores, moradores da
zona rural maranhense quando comparado as outras iniciativas mais
complexas de inclusão digital que os telecentros, além de a gente saber que
é um projeto que tem grande impacto na inclusão digital dos habitantes das
regiões rurais maranhenses. E, neste sentido, mais uma vez, eu peço aqui
o apoio dos deputados, das deputadas, da Mesa Diretora, principalmente
do Governador Flávio Dino, para que nós possamos construir uma boa
política pública de inclusão digital para a zona rural maranhense. Especial
e igualmente, eu peço aqui à Mesa Diretora, na pessoa do Presidente
Othelino, aos órgãos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa que
possam nos ajudar fazendo um projeto piloto em alguns municípios.
Sugiro que comece pela região Tocantina e sul do Maranhão. É possível
isso, a gente fazer essa experiência. Uma experiência que eu acredito que
toda a população da zona rural maranhense precisa e sempre clama quando
nós visitamos a zona rural. E repito a todos: as casas digitais rurais a essa
população se ligará mais ao que se discute nesta Casa e as políticas públicas
do Governo. Não podemos correr o risco, Senhor Presidente, senhores
deputados, de estarmos aqui falando nesta tribuna para nós mesmos e não
poder o pessoal da zona rural, que é uma grande população, ver o que nós
fazemos pelo Maranhão e ver também as políticas públicas que nós
fazemos. Apenas é este o meu registro. E quero pedir, mais uma vez, a
colaboração de todos. Muito obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
deputados que nos acompanham de forma remota, bom dia, bom dia aos
telespectadores da TV Assembleia. Quero aqui destacar, Presidente, a
nossa agenda de ontem no município de Timon. E aqui agradecer mais uma
vez o trabalho, o empenho do senador Weverton Rocha, com o município
de Timon, trazendo soluções para pautas importantes para o nosso
município. Primeiro, a pavimentação que desde do ano passado vem
trabalhando no recurso junto ao governo federal, e conseguimos fazer o
empenho na virada do ano, prefeitura fez o convênio, passou um lapso
temporal de dois a três meses para concluir o processo licitatório, e a obra
iniciou, obra esta que fomos ontem vistoriar, e percebemos ali a felicidade
da população timonense, pois trata-se um projeto importante, volumoso
de 35 km de asfalto no nosso município, mas queria também destacar,
Senhor Presidente, um outro problema histórico da nossa cidade, o
residencial Novo Tempo, que foi construído na época em 2012, salvo
engano, em 2011, e foram construídas apenas duas mil residências, sem
nenhum equipamento social, o Prefeito Luciano, quando tomou posse
como prefeito, focou e dá dignidade a todos os moradores do Residencial
do Novo Tempo, construiu uma escola municipal, construiu uma Unidade
Básica de Saúde, construiu uma creche, em tempo integral, para a infância,
6 meses a 2 anos, o Governo do Estado com a nossa articulação,
conseguimos construir uma escola de ensino médio, no bairro Novo Tempo,
ou seja, todos os equipamentos urbanos que têm no bairro Novo Tempo,
foi o prefeito Luciano Leitoa que executou, e agora, o senador Weverton,
por meio do seu trabalho, da sua luta, da sua articulação, conseguiu junto
a Claro, a obra para a instalação da telefonia celular naquele residencial, que
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infelizmente o morador às vezes não tinha como recorrer, ligar para o
SAMU, por exemplo, não tinha como ligar para uma viatura da Polícia
Militar, ficava isolado, incomunicável, sem serviço, e agora nós vamos ter
telefonia móvel, com tecnologia 4G, e o Bairro Novo Tempo terá a sua
comunicação estabelecida, que quando escolheram o local para construir
aquele residencial, não tiveram a mínima preocupação em dar dignidade
aos moradores, e, graças a Deus, Senador Weverton conseguiu solucionar
esse problema, pois, desde da sua implantação, não foi verificado isso, e
agora nós sabemos, Presidente Othelino Neto, para que que serve um
Senador de verdade, porque, infelizmente, nós elegemos um Senador aqui,
que nunca sequer trabalhou pela nossa cidade, pelo contrário, se puder
atrapalhar, atrapalha, coloca o pé em cima dos recursos que são destinados
para a nossa cidade, mas, graças a Deus, o tempo, deputado César Pires, é
o senhor da razão, e mandatos são passageiros, o que fica são as obras, as
realizações para o bem comum, e esse já está com o seu prazo de validade
na política, não apenas no mandato, vencido. Então, eu também quero
destacar essa grande ação do Senador Weverton, trazendo a telefonia para
o bairro Novo Tempo. E, Senhor Presidente, quero também, aqui, no
tempo que me resta, trazer outra grande notícia, que é a retomada das obras
da pavimentação da estrada Timon/Mata Pasto. Recurso conseguido pelo
deputado federal, na época, Senador Weverton Rocha. E a Codevasf fez a
licitação e, infelizmente, a empresa não cumpriu com o seu contrato.
Reduziu o contrato em mais de 30% e não conseguiu executar a obra.
Mesma coisa da BR 226 com a empresa RAITEC, reduziu em mais de
30% o valor da obra e, ainda hoje, nós padecemos pela conclusão da BR
226. E o trecho que foi asfaltado está em vias já de ser recuperado, porque
não tem qualidade técnica. Os deputados da região sabem do que estou
falando, que também são dessa região, o Deputado Ciro, o Deputado
Fernando, deputado do sertão, Deputado Ariston. E, infelizmente, as leis
da licitação tem essa grande falha, ganha o menor preço, sem se preocupar
com o histórico da responsabilidade das empresas, sem se preocupar com
a saúde financeira das empresas. E, infelizmente, ficamos aí a mercê de
algumas empresas irresponsáveis no que diz respeito a execução das obras
públicas. E isso trouxe um prejuízo enorme para a nossa população, que já
deveria estar com a obra feita já há algum tempo. Mas, mais uma vez com
a articulação do senador Weverton, conseguiu novamente o recurso, hoje
foi dada a ordem de serviço e, na próxima semana, as obras irão ser
retomadas. Então, Senhor Presidente Othelino Neto, que muito nos honrou
com a sua visita ontem na nossa cidade. V. Excelência, que está levando a
Assembleia Legislativa para todos os cantos do Maranhão. Na nossa
cidade, eu sou o único deputado estadual. E V.Exa. levou a Assembleia em
ação, onde tivemos a presença de quase 20 colegas, para a população do
nosso estado conhecer o trabalho dos nossos outros colegas. E é isso que
a Assembleia tem que fazer, ir aonde está o povo. E a sua visita, ontem, na
nossa cidade, nos engrandeceu muito. Até porque não é todo dia que a
gente tem um Presidente da Assembleia na nossa cidade. Então, Senhor
Presidente, são essas as minhas palavras. E dizer que eu fiquei muito feliz.
Parabenizar o prefeito Luciano, que muito tem feito pela nossa cidade. E
ontem, no dia de ontem, a gente pôde ver o reconhecimento da população
com um grande trabalho. Era isso, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem)
- Presidente, pela Ordem. Quando houver oportunidade, regimentalmente
for permitido, eu queria merecer de V.Exa. um minuto de silêncio pelo
falecimento do ex-prefeito Ricardo Archer e em nome das mais de mil
vítimas do COVID aqui no Maranhão, quando assim o regimento permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Façamos agora, Deputado César. Fiquemos todos em posição de respeito.
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa que nos

acompanham pela TV Assembleia, pelo nosso portal. Senhor Presidente,
eu venho, aqui, hoje a essa tribuna, fazer uma reflexão de um assunto que
tem sido debatido em São Luís que, a meu ver, é um assunto para mim
muito grave, que é essa discussão, hoje, na cidade a respeito dos espaços
públicos que tem em São Luís. Nós vimos ações da própria vigilância
sanitária nessa semana a respeito do que estava ocorrendo na Península. O
fechamento de alguns setores, que, a meu ver, foi feito de forma correta,
porque a questão do controle ainda é necessária em função dessa pandemia.
Por mais que tenhamos avançado positivamente, mais ainda necessita de
um certo cuidado. Mas, para mim, o grave de tudo isso, desse debate é que
alguns setores - que não é a grande maioria, inclusive da população da
Península, dos moradores da Península - estão fazendo como pano de
fundo para discutir, na verdade, de de forma discriminatória a presença de
parte da população de outros bairros naquela região. Eu acompanho aquela
região da Península ali da Ponta da Areia há muitos anos. Eu sou morador
do Codozinho, ali do bairro do Centro, ali da Madre de Deus. E nós
tínhamos uma pelada histórica lá na Ponta da Areia. E a Ponta da Areia
sempre foi uma praia que sempre teve a presença, na verdade, de toda a
população de São Luís. Sempre foi uma praia, historicamente, marcada
pela presença, pela representatividade de todos. E depois do processo de
crescimento, de desenvolvimento daquela área, eu vi agora um debate de
alguns comerciantes, de alguns empresários, que para mim é a minoria,
debatendo a discussão da proibição de moradores de outras áreas da cidade,
de não frequentarem aquele espaço. Eles esquecem que aquele espaço,
inclusive o Espigão, a urbanização de toda aquela área, que, inclusive, foi
feita pela governadora Roseana, foi feita com recursos públicos. Ela foi
feita com o dinheiro de toda a população do Maranhão e de todos nós.
Deputado César, temos o direito de usufruir morando na Península ou
não, quem é do Anjo da Guarda tem o mesmo direito de quem mora na
Península, no Espigão de fazer sua caminhada, de frequentar aquela praia.
Da mesma forma como eu, por muitos anos, como morador da região da
Madre de Deus, frequentava, e agora alguns comerciantes, alguns
moradores, que eu digo muito sempre de forma muita clara, é a minoria, se
escondendo em relação a essas questão da pandemia, que eu acho correto
a ação de fiscalização, que tem que existir, querem responsabilizar toda
aglomeração agora como se fossem as pessoas de outras comunidades, de
outros bairros, que não pudessem participar, usufruir de um aparelho
público que foi feito, foi investido com o dinheiro da população. Então, é
um absurdo este debate que está existindo, não é a primeira vez, já teve
uma vez aí alguns meses atrás, que se discutiu a questão de um porto,
deputado Carlinhos, para vir da Baixada que foi um “aué” muito grande,
alguns argumentando que vinha a população da Baixada que não poderia
descer lá naquela região do Espigão, porque aquela área é uma área valorizada,
é uma área bonita, e como se toda obra, se toda estrutura que estivesse lá
montada fosse privada, e que não é, todos os recursos investidos ali foram
dinheiro público, e que nós todos nós temos o direito. Eu volto aqui a
reafirmar uma coisa importante: a questão do controle da aglomeração está
corretíssima, agora nós não podemos admitir que uma minoria venha
discutir sobre a participação de outros moradores da cidade, de outros
bairros naquela região, porque eles querem na verdade, alguns defenderem
e botar uma porteira na Península e mais ninguém possa usufruir, se não
morar lá, tem casos inclusive de uma academia lá que pergunta se o sujeito
que vai se inscrever na academia, se ele, no cartão de inscrição dele, se o
apartamento é próprio ou alugado. Assim, é uma situação que nós não
podemos admitir, nem é discussão no momento como esse, porque, daqui
a pouco, os nossos moradores, ali do Tirirical, vão dizer o seguinte: Já que
a gente não entra na Península, também aqui no nosso aeroporto ninguém
também vem mais viajar, na Península, lá no Cemitério do Gavião, onde eu
me criei, deputado César, por muitos anos naquela região, daqui a pouco,
o pessoal vai dizer: Ninguém vai mais enterrar no Cemitério do Gavião.
Então, é uma discussão que você leva um sentimento de divisão para a
nossa cidade, para o nosso município e para o nosso estado, extremamente
reprovável, é por isso que esse sentimento de emancipação de determinadas
regiões acontecem, pela forma que às vezes esses assuntos são debatidos,
e não são reprimidos, porque nós temos que reprimir esse tipo de
pensamento, volto a dizer, o controle da aglomeração tem que ser feito da
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forma que foi feita, acompanhar, agora discutir dentro disso, um debate
que o comércio tal, o restaurante tal, ele não foi feito ali para determinado
público, isto é uma atitude extremamente reprovável, reprovável, como eu
volto dizer, tudo que tem ali de estrutura é de dinheiro público, como tem
aqui o nosso Itapiracó, como nós temos o nosso parque, aqui da Assembleia,
que é público, é de domínio público, todos podem participar, todos podem
vivenciar essas estruturas públicas, porque foi feito com o dinheiro do
povo e se é dinheiro do povo, não se tem divisão. Então, era isso que eu
queria fazer, deputado Rafael, como uma reflexão para a nossa cidade,
para o nosso Estado, que esse tipo de comportamento de uma minoria,
nós não podemos admitir, porque se torna abusiva, se torna revoltante
fazer esse tipo de discriminação, principalmente usando o momento de
tanta dificuldade que nós vivemos hoje, em relação a essa pandemia. Aí
você vê as filmagens da aglomeração e, na verdade, pelas imagens você vê
que não tem, digamos, essa grande participação de outros públicos, de
outras regiões, mas na hora de responsabilizar, querem dizer: “não, porque
vieram as pessoas de bairro tal, de comunidade tal...”, como se não pudesse.
Aí fica realmente muito difícil, até por um detalhe importante, antes
daqueles prédios subirem, aqueles apartamentos, aqueles restaurantes, o
público de toda cidade de São Luís já prestigiava a nossa querida Ponta
D’Areia. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós! Presidente, mais uma vez, eu
quero lamentar a morte do ex-prefeito Ricardo Archer, que tínhamos uma
relação muito boa. A última vez estive em Codó, antes dessa questão
pandêmica, está bem colocada em nível de mídia e das orientações
governamentais, estive na casa dele, onde evoluímos bem a discussão e ele
manifestava sempre o interesse de voltar a ser candidato a Prefeito de
Codó. Fica o meu registro pela amizade que tenho com ele. Quero também
ficar solidário ao pronunciamento do Deputado Roberto Costa, quero
dizer, Roberto Costa, que foi uma infeliz ideia daquele proprietário de
restaurante, fazer aquele tipo de comportamento, que eu tenho certeza de
que não reflete o pensamento total da comunidade que ali vive. Mas,
senhores, o meu papel de Oposição me remete a uma reflexão, de uma
carta que Sua Excelência, o Senhor Governador encaminhou ao Senhor
Bolsonaro. Alegava ele, e pedia que o Governo Federal fizesse um pacto
pelo emprego, remetia aos ombros do Presidente da República, a
responsabilidade pelo fracasso também da sua gestão, é óbvio, que agora
todo mundo, amparado na Constituição, dizendo que a Constituição remete
ao Governo Federal, e é verdade o direcionamento das políticas econômicas,
perfeito. Mas se esquece, Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado,
de dizer que de 2014, para 2018, o Maranhão aumentou 377 mil
desempregos, justamente na sua gestão, quando não havia pandemia. E a
quem remeter a responsabilidade desse desemprego? É muito fácil tirar
dos seus ombros, se apropriando de uma circunstância, de agora da situação
pandêmica, e remeter ao Governo Federal, se esquecendo de fazer a sua
parte. Na hora do lockdown, que fechava tudo, que o povo apelava,
achando que ia ter desemprego, vendia a nível da mesma mídia, vendia a
questão da necessidade de fechar, não quero aqui analisar o que pode e o
que não deve ser feito, o que eu não acho justo na verdade é agora tirar dos
seus ombros uma responsabilidade histórica e colocar no ombro do governo
do Estado. Trezentos e setenta e sete mil desempregos. E vejam bem aqui,
o Maranhão, em 2016, para 2018, aumentou duzentos e vinte e três mil
pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, se alguém quiser contestar,
ingresse na Justiça pelo IBGE, contra o IBGE, e não contra aquilo que eu
estou replicando, que estou reverberando, que estou dando a voz aqui, que
eu estou dando relevo aos dados do IBGE. Dez porcento da extrema
pobreza de todo o Brasil, reside aqui no Maranhão. Senhores, no primeiro
trimestre de 2019, nós já tínhamos 12.1% de desocupados. Aumentou
para o primeiro trimestre desse ano, antes mesmo que tudo isso viesse
acontecer, para 16.1%, reclamem do IBGE. Eu imagino agora, quando o
IBGE passar por nossas casas, começar a mensurar o impacto do covid,

aqui no Maranhão, o senhor governador vai ficar alarmado. Mas não fique
não, porque o governador já sabe que aqui no Maranhão 47% da população
vive sem água encanada, 84% sem esgoto, e ele colocou apenas cinco
milhões de reais, onde recebeu setenta e um, e não se sabe para aonde, que
alguém se levante e diga aonde foram aplicados os setenta e um milhões de
reais, que nós fizemos aqui, ninguém sabe, e vai pedir a Bolsonaro, posando
de estadista, contribuindo com mídias para que os analistas possam dizer
que é uma boa proposta, quantas propostas a oposição já fez aqui e lhe é
virado as costas, porque nós não temos como pagar a mídia para poder
reverberar os nossos pensamentos, os nossos sonhos? Agora, diga para
mim que o desemprego não aumentou na sua gestão, que a pobreza não
aumentou 223 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, diga para
nós! Não foi preciso pandemia para constatar a incapacidade do governo,
ele já vive sob a égide da incapacidade, não tem condição, aí se arvora o
direito de fazer uma missiva, a Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República para poder reparar e inclui-lo nos reparos, nos seus equívocos
históricos, aqui e alhures, volto a reafirmar, é um governo de incompetência
que vive muito mais da mídia e não resistiria a uma discussão tête-à-tête
com os dados do IBGE e com os dados da LOA, que eu apresento aqui.
Foram dados dele com toda essa miséria no campo da Saúde, foi colocado
apenas R$ 5 milhões. Vinte e sete milhões a menos do que no ano anterior
e não sei quanto é que vai ser agora, deve ser quase nada porque diminuiu
a arrecadação do Estado. Portanto, governador, não venha botar nos ombros
do Bolsonaro responsabilidade que é sua, não venha dizer que covid
aumentou o desemprego no Maranhão. Pode ter aumentado sim, mas já
estavam um lastro, um rastro que o senhor construiu de desemprego no
Maranhão pela falência administrativa dos seus atos, das suas ações e que
alguém vai na Justiça contra o IBGE, contra a LOA, que ele botou porque
votaram a favor. É um governo de mídia! Mídia e mais mídia! Chega o dia,
de três secretários dar entrevista num só espaço televisivo, em todos os
canais, nunca aconteceu isso na minha vida eu enxergar isso, nunca eu vi
isso no Estado e no Brasil. Mesmo assim, o povo brasileiro reconheceu e
dobrou a quantidade de voto de Bolsonaro e colocou 30% a mais no
Bolsonaro que ele critica tanto na sua frente, porque não adianta falar se lá
fora no Maranhão, está fechado, enclausurada a mídia, mas lá fora ainda há
espaço para alguém respirar e dizer assim, o Flávio Dino é um despreparado
para governar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste
Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui, é para falar das eleições
municipais, agora do ano de 2020, eu quero aqui parabenizar a todos os
pré-candidatos a prefeito, deputado Carlinhos Florêncio, do PL do Estado
do Maranhão, em nome do nosso Presidente Josimar do Maranhãozinho,
um partido esse que vem crescendo muito no Estado do Maranhão,
crescendo de forma onde vem até a nos surpreender, deputado Ariston,
pela forma, pela condução que o deputado Josimar de Maranhãozinho
vem fazendo no Estado do Maranhão. Um deputado que vem respeitando
a classe política. o Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho vem
dialogando com a classe política e jamais batendo de frente. Eu aqui sou
vice-presidente do PL no estado do Maranhão, onde a gente vê que aceitação
do PL no estado, que aceitação do Deputado Josimar de Maranhãozinho,
da forma com que ele conduz esse partido com muita maestria, a gente vem
ver que hoje o PL é um dos maiores partidos do Estado do Maranhão. Eu
agora mesmo, Deputada Daniella Tema, estou pré-candidato a prefeito da
cidade de Trizidela do Vale. Priscila Louro, pré-candidata a prefeita da
cidade de Pedreiras. E ontem eu fiz um discurso colocando meu nome à
disposição da população de Trizidela do Vale, Deputado César Pires.
Cidade essa que nós temos muito serviço prestado, sempre atendendo o
povo de forma carinhosa. Temos lá muitos atendimentos na área da saúde,
onde a Clínica Nossa Senhora das Graças sempre atendeu a população
0800, doando. Até agora mesmo, o empresário Raimundo Louro doou à
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Clínica Nossa Senhora das Graças por um ano e seis meses para o município
de Trizidela do Vale, enquanto aquele hospital estava sendo reformado. E
assim foi feito agora também no momento da pandemia, doando seis
meses à Clínica Nossa Senhora das Graças 0800 para o município de
Pedreiras. E hoje eu quero falar da pré-candidata a prefeita Priscila Louro,
uma mulher guerreira, uma mulher destemida, uma empresária, a única
mulher dentro das pré-candidaturas da cidade de Pedreiras que já administrou,
como administrou a Clínica Nossa Senhora das Graças. Onde o povo
sempre parabenizou, sempre falou do atendimento da Clínica Nossa Senhora
das Graças à população. E eu fico muito feliz. Priscila Louro se destacando
em todas as pesquisas, uma aceitação popular pelo carisma que ela tem, o
atendimento quando ela recebe as pessoas. E ali, do seu lado, tem um
grande empresário, Raimundo Louro. Ex-prefeito da cidade de Pedreiras,
ex-deputado e com muito serviço prestado. Lembro-me bem, Deputado
Paulo Neto, quando o então empresário Raimundo Louro foi prefeito de
Pedreiras no período de 2000 a 2004. Tem muitas obras, Deputado Ariston,
que ainda hoje o povo usufrui, como entrada da cidade, a duplicação, como
a perimetral que, naquela época, ele já visava tirar o trânsito do centro da
cidade de Pedreiras e de Trizidela do Vale, com mais de 1km e 700 metros
construído, hoje, ainda a Praça do Jardim. E quem conhece, Deputada
Daniella Tema, a Praça do Jardim na cidade de Pedreiras vê que é o maior
centro de alimentação a céu aberto do estado do Maranhão. É a área mais
cara, hoje, do município de Pedreiras e foi feita na época do então prefeito
Raimundo Louro. A delegacia que foi tirada da boiada, que era carnificina.
Quem conhece, as pessoas da melhor idade sabem que eu estou falando da
delegacia que era ali na boiada e foi para o bairro do Engenho. Ele tornou
companhia independente. Hoje, é batalhão da Polícia Militar na cidade de
Pedreiras, Fábio Braga. A casa de ressocialização, Deputado Fábio Braga...
Para concluir, Senhor Presidente, a casa de ressocialização, que, na época,
todo mundo criticava o Prefeito Raimundo Louro, dizendo que ia trazer a
criminalidade para perto da população de Pedreiras, hoje é referência
nacional, onde vem pessoas de outros estados, como Minas Gerais, ver a
PAC, que é um grande assistencialismo que faz ali na Casa de Ressocialização
de Pedreiras, mantendo ali as pessoas que cometem um delito na região,
para não vir para Pedrinhas. Ficam ali perto dos seus familiares,
possibilitando que seus familiares os visitem. O IFMA, hoje, é realidade
em Pedreiras, que também foi Raimundo Louro, que, quando foi prefeito
e Deputado, como deputado, trouxe para a cidade de Pedreiras. E outras
obras, como o asfalto Pedreiras a Joselândia. Enfim é uma experiência de
trabalho, é uma referência na região de Médio Mearim e uma referência na
cidade de Pedreiras. E a única coisa que o Raimundo Louro faz, na cidade
de Pedreiras é cuidar de gente, é cuidar das pessoas, trazer qualidade de
vida para as pessoas. E isso a Priscila também tem o seu know how,
porque aprendeu desde de berço com o Raimundo Louro. E agora é pré-
candidata a prefeita, onde nós agradecemos muito ao apoio da população,
às pessoas que realmente sabem o que é melhor para Pedreiras, que veem
a Priscila Louro como o resgate da nossa Princesa do Mearim, que ela volte
realmente a brilhar, como ela sempre brilhou. E nós do PL, eu, como vice-
presidente Estadual do PL, fico satisfeito porque também é uma candidatura
do PL, onde eu quero aqui agradecer também o apoio do nosso presidente
Josimar de Maranhãozinho que vem fazendo muito pelo Maranhão, e
principalmente, nesse momento de dificuldade, onde todas as cidades,
onde tem atuação, o deputado Josimar de Maranhãozinho tem colocado
suas emendas parlamentares e quem ganha é a população. O meu muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Deputado Zito, que está participando
remotamente, pediu para fazer uma intervenção. Deputado Zito, V. Exa.
está com a palavra. Bom dia, deputado. Satisfação em revê-lo ainda que à
distância.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do orador)
– Bom dia, Presidente, bom dia senhoras e senhores colegas deputados. Eu
gostaria, nessa oportunidade, participar dessa sessão para me solidarizar
com os familiares e amigos do ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador, ex-

presidente da FAMEM, Ricardo Archer, cidadão que muito contribuiu
com o nosso município e com o estado do Maranhão. Eu quero parabenizar
o deputado César Pires que me antecipou, parabéns, deputado, logicamente,
eu, pela distância e tudo, se tornaria mais difícil, mas o importante é que
somos conterrâneos e que temos o mesmo objetivo de valorizar as pessoas
que fizeram com que a nossa cidade, hoje, fosse a cidade que é, destaque no
estado do Maranhão e do Brasil. Quero falar, Presidente, que, muito em
breve, estaremos aí presentes, V.Exa. sabe que exatamente por esses motivos
é que nos impede de estarmos participando presencial, porque, afinal de
contas, embora tenha moderado, mas o vírus ainda continua muito vivo e
a gente vê que com frequência estão acontecendo casos como esses, de
perdermos grandes amigos. Mas o importante é que nós estamos firmes e
fortes e tenho certeza que Deus está preparando essa vacina, fazendo com
que os cientistas tenham a possibilidade de criar essa vacina para que nós
pudermos e possamos trabalhar com mais tranquilidade. Então, eu agradeço
essa oportunidade, grande abraço a cada um de Vossas Excelências, sintam-
se aquele abraço e que sempre costumamos dar aos nossos amigos, aos
nossos companheiros. Forte abraço, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, e o deputado Rafael, que é o líder do governo, eu
sugiro que nós retiremos de pauta duas PECs.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, Questão de Ordem. Creio que nós temos o
número bem próximo dos 25 presenciais aqui e talvez a gente possa votar
as PECs, porque são PECs importantes para o povo do Maranhão, não
porque seja do Poder Executivo, mas que, de fato, são PECs importantes.
Nós temos aí alguns deputados, remotamente, creio que a gente consiga
atingir o quórum com alguns deputados voltando aqui do gabinete, e por
isso eu peço a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Exa. está pedindo conferência de quórum. Certo?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Correto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zerem o painel, para que possamos conferir novamente o
quórum, para ver se dá para apreciar a PEC. Então, dos deputados que
estão participando remotamente, deputada Cleide, deputado Zito, deputada
Andreia, deputado Antônio, deputado Edson, deputado Pastor Cavalcante,
deputado Edivaldo, deputada Mical, deputado Ciro. Todos confirmam
presença? Façam um sinal para nós.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Para deixar claro
para os colegas, que nós precisamos de 25 deputados presentes para que
a gente possa votar a PEC. Não se trata de oposição e governo, são PECs
que mexem com fundos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registre-se a cautela da deputada Mical, que o exame deu indeterminado,
mas, provavelmente, ela não tem covid, mas preferiu não vir para segurança
dos colegas. Esse tipo de cautela é fundamental para que nós consigamos
vencer mais rapidamente a batalha. Na dúvida, é melhor que a gente fique
em casa para evitar se expor e expor as outras pessoas. Dizer aqui quais
são as PECs que aí fica mais fácil para compreensão de todos. A primeira
PEC (lê); a segunda PEC 004 (lê). Essas são as duas PECs, são dois temas
que passam ao largo das discussões político-partidárias. Então, se nós
completarmos 25, teremos como apreciar. Tem 22, mas estão fazendo o
lançamento dos deputados que estão participando remotamente. Deputada
Mical ainda não está aqui constando como presente nem o Deputado
Edson. Faltando apenas 1 deputado para completar o quórum de 25. As
deputadas, como tem uma PEC aqui importante para a política de proteção
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às mulheres, eu estou vendo as deputadas todas ali atentas esperando
quem é o 25º deputado. Então vamos apreciar, senhores deputados, senhoras
deputadas, nós vamos apreciar a PEC 003. Como trata-se de PEC, a
votação é nominal. Eu vou pedir que liberem o painel e Vossas Excelências
confirmem a presença novamente e votem SIM se forem favoráveis a
PEC; NÃO se forem contrários; ou pode também usar a opção da abstenção.
Peço que zerem o painel e liberem que todos possamos votar. Eu farei a
chamada dos deputados que estão participando remotamente. Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, não seria nenhum encaminhamento, não. É apenas para destacar
que essa PEC está tornando o Fundo da pessoa com deficiência de forma
vitalícia, ou seja, por tempo indeterminado, porque, anteriormente, ele
tinha um prazo de vigência. Está vencendo o fundo, e essa PEC transforma
o fundo por tempo indeterminado de vigência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a chegada do Deputado Adriano, nós temos 26 deputados presentes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - E aí encaminho
pelo voto SIM, claro.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Só um instante, deputado Marco, concedo já a palavra. Deputado Edson
Araújo, como vota V.Exa.? Sim. Deputada Mical? Deputado Edivaldo
Holanda? Deputado Edivaldo, não consegui ouvi-lo, faça um sinal, seu
vídeo não voltou ainda. Deputado Pastor Cavalcante, como vota?
Deputado Antônio Pereira? Deputado Antônio Pereira, vota SIM.
Deputada Andreia Martins Rezende? Vota SIM. Vou voltar ao deputado
Zito Rolim. Como vota?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo, vota sim. Deputado Ciro Neto? Deputado Ciro
Neto vota Sim. São dez Deputados que estão participando remotamente?
Deputada Cleide? Deputada Cleide vota Sim. Bráulio, são dez deputados
participando remotamente? Então, nove deputados. Deputado Pastor
Cavalcante. Remotamente que já manifestaram os seus votos favoráveis e
18 dos que estão presentes, 19 com os que estão presente em Plenário.
Alguém mais está faltando votar dos presentes? Senhores deputados,
estamos terminando aqui de contabilizar os votos dos deputados que
estão remotamente, para poder encerrar a votação e anunciar o resultado.
Deputado César, já contabilizou o voto. Deputado Adriano, também.
Votação encerrada. Vinte e cinco votos. PEC aprovada em primeiro turno.
Vai a segundo turno. PEC n° 004, de autoria do Poder Executivo. Peço que
zerem o painel e façamos o mesmo procedimento: registrando a presença
e, em seguida, votando SIM se for favorável à PEC; e NÃO se for contrário.
Repetindo: esta PEC altera a Constituição do Estado do Maranhão para
dispor sobre o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher. Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (Questão de
Ordem) – Eu quero aqui, publicamente, falar sobre o meu voto. Eu voto
Sim para esse importante projeto, uma grande iniciativa do Governo do
Estado, que é instituir, no âmbito do Executivo, o Fundo Estadual de

enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estamos vivendo um
momento em que os números têm aumentado e que, de fato, o Governo
precisa criar mecanismos efetivos para ajudar reduzir esses números. Então
eu quero aqui parabenizar o Governo do Estado do Maranhão e dizer que
eu voto com muito prazer, com grande felicidade de estar votando nessa
importante iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Parabéns ao
Governador do Maranhão. Parabéns a todos os deputados que têm apoiado
esse importante projeto e que têm votado em favor das nossas mulheres
maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical, V. Exa. mandou aqui uma mensagem dizendo que
gostaria de se pronunciar. V. Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, questão de ordem também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Só um instante, Deputado Vinicius.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Senhor
Presidente, era para tratar outro assunto. Não é mais sobre este tema,
entendeu? Agora que o senhor viu a mensagem. Foi antes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então, ao final da votação da PEC, eu lhe devolvo a palavra. Está bom?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Tudo
bem, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu quero aqui manifestar meu voto a favor
dessa proposta de emenda à Constituição do Governo do Estado do
Maranhão. É um problema que tem que ser enfrentado realmente de frente.
Nós podemos, hoje, constatar o grande crescimento de agressões às
mulheres no estado do Maranhão. E queria até fazer um relato da cidade de
Trizidela do Vale. E eu quero aqui também que o Ministério Público, a
Procuradoria da Mulher desta Casa procure averiguar, junto com todo o
Judiciário e a Assembleia Legislativa uma agressão que aconteceu na cidade
de Trizidela do Vale. E nós vamos passar as informações a esta Casa, à
Procuradoria da Mulher, onde o indivíduo foi preso por agredir a sua
esposa e o seu veículo todo apedrejado, quebrado pela população na
cidade de Trizidela do Vale. Repercutiu muito. É uma situação que foi
acobertada, não tomou ênfase, Deputado César Pires, nas mídias, vamos
dizer assim, televisivas, de rádio e nem de blogueiros, uma forma que
abafaram, mas eu quero trazer à tona esse acontecimento, porque foi uma
agressão, e a população revoltada quebraram o carro do cidadão, e nós
vamos trazer todas as informações para a Procuradoria da Mulher, para
que seja averiguada e junto com o Judiciário, tomar providências para que
isso não possa acontecer no nosso estado e no Brasil, porque é inadmissível
hoje, em pleno século XXI, mulheres do nosso estado serem agredidas por
homens, que, realmente, deputada Helena, a senhora como Procuradora da
Mulher, por homens que não tem escrúpulos, para chegar, como se diz,
uma mulher ela não pode ser agredida nem com uma flor, é só isso, Senhor
Presidente.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella.
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A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Eu gostaria

aqui de aproveitar a oportunidade, só para fazer um convite que hoje nós
vamos ter aí, aproveitando a oportunidade que nós estamos falando
justamente sobre violência contra a mulher, hoje nós teremos a segunda
reunião da Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio, que vai acontecer
às 15h, gostaria aqui de estender o convite a todos os colegas parlamentares,
sociedade civil organizada, representantes de entidades, eu estendo o
convite para participarem da segunda reunião, agradecer também quem
pôde participar da primeira reunião, dizer que as atividades da Frente
Parlamentar estão aí a todo vapor, justamente sendo mais uma ferramenta
para defender as nossas mulheres. Então, deixo aqui o convite para hoje, a
partir das 15h, vai acontecer de forma remota, onde nós estaremos enviando
o link para quem tiver interessado em participar, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Feito o registro, deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (Questão de
Ordem) - Só quero registrar aqui o empenho do governo Flávio Dino, do
Governador e dessa Casa no combate à violência contra a mulher. A gente
tem assistido, desde a legislatura passada, o trabalho da Secretaria da
Mulher, o trabalho desta Casa, enfrentando essa chaga, esse mal que,
infelizmente, ainda tem índices altíssimos no nosso estado. Mas não é por
falta de políticas públicas de enfrentamento. Mais uma vez, o Governo
mostra o seu compromisso, a sua sensibilidade com a causa. Então quero
aqui parabenizar esta Casa e principalmente o Governador Flávio Dino,
que não tem medido esforços para que nós possamos diminuir, acabar com
a violência contra a mulher no nosso estado. Muito obrigada, Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(Questão de Ordem) – Eu queria também aproveitar e parabenizar o Governo
do Estado, por trazer tão importante ferramenta que, com certeza, junto
com todas as outras ações que vêm sendo feitas pela Secretaria da Mulher,
pela Casa da Mulher, tem cada vez mais colocado o nosso Estado em
destaque na luta contra a violência contra a mulher. Violência não pode ser
em nenhum segmento. Não é só contra a mulher. Nós temos que lutar
contra a violência contra a criança, contra os idosos, contra os mais frágeis,
contra os deficientes, mas, especialmente, a mulher, que realmente é a
pessoa central da família, que é o equilíbrio da família. Quando ela sofre
qualquer tipo de agressão, ela consegue fragilizar toda a família. Então é um
motivo de muito orgulho para nós deputados podermos participar dessa
votação tão importante. E, também, eu quero não só ressaltar a importância
desse fundo para melhorar as ações que vão de encontro à violência contra
a mulher, como também da pessoa com deficiência, um seguimento que
precisa cada vez mais de políticas públicas responsáveis.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Encerrada a votação. PEC aprovada com 26 votos. Vai a segundo turno.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, eu dei entrada num requerimento que solicita um aplauso aos
dois policiais de Imperatriz que, no último domingo, salvaram duas pessoas,
uma criança e um jovem, que sofreram acidente na estrada de Riachão. O
carro estava submerso e aqueles dois policiais chegaram na hora e
conseguiram salvar essas duas vidas. Eu dei entrada no requerimento e

queria solicitar a V. Ex.ª que pudesse apreciar, até para a gente fazer uma
homenagem justa a esses dois guerreiros que se dispuseram e estavam na
hora certa e fizeram muito bem o seu papel de ser humano. Eu queria pedir
a V. Ex.ª que pudéssemos apreciar esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio, era, inclusive, para estar já constando. Vamos
apreciar. Requerimento nº 263/2020, de autoria do Deputado Marco
Aurélio, (lê).

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu só peço, Presidente, que apenas consignemos o apoio do deputado
Rildo Amaral, ele não está aqui, mas faço questão de destacar o seu apoio
e a minha palavra nesse momento também a mesma palavra dele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Feito o registro, o deputado Rildo está licenciado, mas feito o registro,
deputado Marco. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Os deputados que estão participando
remotamente votam a favor? Aprovado. Será encaminhado o ofício ao
comandante do décimo quarto Batalhão da Polícia e ao comandante do
terceiro. Projeto de Lei n° 157.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Eu gostaria de,
caso o deputado Marco autorizasse, que eu pudesse subscrever o
requerimento dele, em razão desta justa e necessária homenagem.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Claro, deputado Duarte, bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Agradeço,
Presidente, e se possível eu gostaria de registrar o meu voto favorável ao
primeiro item da pauta da Ordem do Dia de hoje. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Marco Aurélio, eu gostaria também de subscrever.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Com certeza, deputado Vinícius, V.Exa. e todos que desejarem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então feito o registro pelo Deputado Duarte. Deputado, com relação ao
item já votado, não há mais como contabilizar o voto, mas fica feito o
registro. Projeto de Lei nº 587/2020 de autoria do Deputado Duarte Júnior,
(lê). Esse projeto depende de parecer. Então nós vamos enviar para as
comissões, Deputado Duarte, e, na terça-feira, ele já retorna para a Ordem
do Dia para ser apreciado. Projeto de Lei nº 254/2020, de autoria do
Deputado Adriano, (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação
do Plenário: Requerimento nº 259/2020, de autoria do Deputado Wellington.
O Deputado está ausente. Transferido para a próxima sessão. Deputada
Mical, V. Exa. tinha pedido um tempo oportuno e eu acabei não vendo sua
mensagem. Mas passo-lhe a palavra antes de encerrar a sessão.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – Obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente,
Mesa Diretora, Deputados que participam da sessão presencial e remota,
bom dia a todos e aos funcionários da Casa. Eu quero aqui falar, mais uma
vez, pedir a palavra para representar o clamor da minha querida cidade de
Viana por segurança e paz. Estamos vivendo tempo difíceis e laboriosos.
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Nós entendemos que o direito à vida é um direito primordial, além de ser
fundamental, como já previsto na Constituição Federal. Ele deve estar
acima de todos os outros. Deus é quem nos deu o dom da vida. Cercear o
direito de viver é querer tomar por si o controle sobre a vida do outro,
sobre o dom que Deus nos deu. Eu acabei de assistir as nobres deputadas
e minhas amigas falar sobre a questão da violência contra a mulher. Mas a
Deputada Helena Dualibe pontuou muito bem que nós não devemos, por
ser mulher, tratar somente da violência contra mulher. Existe a violência
doméstica, violência de todas as formas. E por isso que nós temos também
que lutar contra todo o tipo de violência. Então, em Viana, nós temos
presenciado dias de horror desde o assassinato do saudoso professor
Marcos Carvalho, onde ficamos, a cidade de Viana ficou horrorizada com
este bárbaro crime. Já foram, Deputado Zito Rolim, oito homicídios só em
Viana, dentro do município de Viana, em pouco mais de um mês. Isso é um
absurdo. E fora as tentativas, como eu falei há pouco com o delegado,
nosso amigo lá da regional de Viana, que disse fora as tentativas de
homicídios, sem contar com a região da Baixada. Estou falando somente do
município de Viana. Então nos gera tristeza por tamanha violência, tamanho
desprezo pela vida. Isso mostra o quanto as pessoas têm se afastado de
Deus. É isso que eu fico, às vezes, meditando, como está o grau da violência,
por quê? As pessoas não têm tempo para Deus, se esquecem de Deus e aí
começam a cometer bárbaros crimes como tem acontecido em Viana. Então
nós estamos juntos acompanhando aqui. Ontem eu falei com o Secretário
de Segurança. Ele disse para mim que eles estão enviando, se não me falha
a memória, hoje, reforços para ajudar na segurança de Viana. Eu quero
parabenizar aqui o Secretário Jefferson Portela por ter já se empenhado.
Inclusive ele já esteve em Viana esses dias. E eu quero aqui parabenizar o
nosso Secretário, também o Governador Flávio Dino, porque tem
acompanhado esse caso. Então é muita preocupação e, assim, a gente é
cobrado pela população de Viana. Muitos amigos nos dizem: “Mical, nos
ajude”. Mas eu queria aqui pontuar um acontecimento que houve no
domingo, Deputada Andreia Rezende. Olhe só o que nos aconteceu. No
domingo, no Povoado Santero, próximo à Viana, bem próximo à Viana, já
estávamos no segundo culto. Os irmãos lá já estavam dirigindo o segundo
culto porque, devido à pandemia, nós estamos controlando a capacidade
do templo. E nesse ínterim, já finalizando o segundo culto, de repente
entram dois homens. Invadiram a nave do templo, a sede do templo lá em
Santero e, simplesmente, eles viam perseguidos de outro povoado vizinho,
sendo que acusados de ter tentado matar uma pessoa lá, e aí os moradores
querendo fazer justiça com as próprias mãos, invadiram, alguns invadiram
a igreja e lá no púlpito no lugar mais sagrado, no púlpito da nossa igreja,
atiraram num cidadão lá dentro, nesse homem lá dentro e depois arrastaram,
sei que quebraram janela da nossa igreja, e terminaram de matar fora do
dentro do templo, isso é um absurdo! Um lugar que nós temos esse direito
constitucional, que o culto é um lugar inviolável, e aí a gente, o povo de
Viana está numa tristeza só devido de tanta violência, de tanta confusão
que está acontecendo durante esses dias. Então, é um relato de horror,
invadir a Casa do Senhor, disparar em alguém, dentro de uma igreja, prova
o quanto a nossa sociedade está desraigada dos caminhos do Senhor, o
quanto a falta de Deus, da palavra, faz o homem mostrar o que há de pior.
Eu peço encarecidamente à população vianense, que ore, busque a Deus,
que interceda para que a justiça divina e também a dos homens sejam
feitas, mas que não venhamos perder a razão, dar voz a sentimentos
malignos de vingança, de maldade, crueldade. Nós não podemos fazer a
justiça com as próprias mãos, a nossa Viana precisa de dias melhores, de
dias de paz, de sossego, mas não vamos conquistar isso com mais violência,
mas sim com joelho no chão, com oração, com razoabilidade e justiça,
conforme as leis. Estas são as minhas palavras, Senhor Presidente, e agradeço
por ter me dado o aparte.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem, Deputada Mical.

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

Resumo da Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária de
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e oito de julho de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius Louro.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Carlinhos Florêncio, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Braga, Felipe dos
Pneus, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Ribinha, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto
Costa, Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula.
Participaram remotamente os Senhores Deputados: Andreia Martins
Rezende, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo
Holanda, Mical Damasceno e Zito Rolim. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): César Pires, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Rigo Teles,
Valéria Macedo. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as): Vinícius Louro, Adelmo Soares, Professor Marco Aurélio,
Neto Evangelista, Rafael Leitoa, Roberto Costa e Doutor Yglésio. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos o Projeto
de Lei 281/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que acrescenta
os parágrafos 1º e 2º e renumera o parágrafo único do art. 4º da Lei 10.606
de 30 de junho de 2017, que institui o Projeto “Remissão pela Leitura”, no
âmbito dos estabelecimentos penais do Estado do Maranhão, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e o
Projeto de Lei 526/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que
inclui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão o “Dia do Músico”.
Com pareceres favoráveis da CCJC, estes projetos foram aprovados e
encaminhados à sanção governamental. Em seguida, foram submetidos à
deliberação do Plenário, que aprovou os Requerimento nº 255/2020, de
autoria do Deputado Adriano, solicitando regime de tramitação de urgência
para o Projeto de Lei nº 254/2020, de sua autoria e 263/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando regime de tramitação de  urgência
para o Projeto de Lei nº 587/2019, de sua autoria. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos: 254/2020, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, solicitando que sejam concedidos 30 (trinta) dias
de licença médica, a serem considerados a partir do dia 22 de julho do ano
em curso, combinado com 91 dias de licença para tratar de interesse
particular, totalizando 121 dias de licença; 256 /2020, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, solicitando que sejam concedidos 3 (três)
dias de licença médica, a serem considerados a partir do dia 22 de julho do
ano em curso, combinado com 119 dias de licença para tratar de interesse
particular, totalizando 122 dias de licença; Requerimento nº 262/2020, de
autoria do Deputado Wendell Lages, solicitando que sejam concedidos 3
(três ) dias de licença médica, a serem considerados a partir do dia 28 de
julho do ano em curso, combinados com 119 dias de licença para tratamento
de interesse particular, totalizando 122 dias de licença. Em seguida, os
Deputados Fábio Braga, Toca Serra e Pastor Ribinha foram convidados a
se postarem em posição de respeito, diante da Mesa, para prestar o
compromisso constitucional de posse no cargo de Deputados Estaduais,
preenchendo as vagas dos Deputados Rildo Amaral, Fernando Pessoa e
Wendel Lages, respectivamente. Em ato contínuo, o Presidente os declarou
empossados. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrado o Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 29 de julho de 2020.
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,
REALIZADA AOS 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020,
ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA -  Presidente
ARISTON SOUSA
CARLINHOS FLORÊNCIO
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 003/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

232/2020 – que Altera a Lei nº 10.690 de 26 de setembro de 2017, que
INSTITUI sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 004/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 214/

2020 – que CRIA o Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas -
FEAPI, que terá por finalidade captar e gerir recursos destinados ao fomento
de ações de conservação e produção voltas aos povos indígenas, no âmbito
do Estado do Maranhão.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 29 de julho de 2020.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 21
DIAS DO MÊS DE JUlHO DO ANO DE 2020, ÀS 08 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RICARDO RIOS – PRESIDENTE
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADO ZÉ INÁCIO
DEPUTADO VINICIUS LOURO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA
DEPUTADO CIRO NETO
DEPUTADO ADRIANO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 436/2020 –  Emitido PROJETO DE LEI Nº 098/

2020 - que DISPÕE sobre a implementação do Programa “Medicamento
em Casa”, no âmbito do Estado do Maranhão, durante a epidemia do
COVID-19 e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS

DECISÃO: REJEITADO, por maioria, nos termos do voto do
Relator, contra o voto dos Senhores Deputados Antônio Pereira e Ciro
Neto.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 29 de julho  de 2020.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 28
DIAS DO MÊS DE JUlHO DO ANO DE 2020, ÀS 08 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RICARDO RIOS – PRESIDENTE
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADO ADRIANO
DEPUTADO VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 250/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 013/2020 -  que “DISPÕE sobre o piso salarial do
Farmacêutico no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.”

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 422/2020 –  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

206/2020 - que ALTERA a lei ordinária estadual nº 10.404 de 2015, que
DISPÕE sobre a reserva de vagas em concursos públicos no estado do
maranhão para candidatos negros e pardos, criando a comissão de
heteroidentificação.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 441/2020 -  Emitido a MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 321, de 15 de julho de 2020 - que DISPÕE sobre o parcelamento de
créditos tributários nos termos que especifica, sobre anistia de multa e
juros referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sobre a reabertura do prazo de
pagamento dos parcelamentos de créditos tributários do ICMS cancelados
por inadimplência, altera a Lei nº 10.279, de 10 de julho de 2015, e dá
outras providências.

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

do Relator.
PARECER Nº 442/2020- (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  Nº 006/2019 – que INSTITUI a
Semana Estadual de Conscientização sobre violência contra a mulher nas
Escolas Públicas do Estado do Maranhão, a realizar-se, anualmente, na
primeira semana de setembro, e dá outras providências”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Dada a matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno.
PARECER Nº 443/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

090/2020 - que DISPÕE sobre a desinfecção e limpeza de veículos das
concessionárias de transportes púbicos para contenção do Coronavírus
(Covid-19) no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
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RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 444/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

195/2020 - que INSTITUI a Política Estadual de Assepsia no Maranhão,
para conter a transmissão de doenças Infectocontagiosas.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela REJEIÇÃO, por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.
PARECER Nº 448/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 052/

2020 – que “DISPÕE sobre a Carteira de Identificação Estudantil do
Maranhão – CIEMA, e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela REJEIÇÃO, por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.
PARECER Nº 449/2020 - Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº002/2019, referente à
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 293, de 08 de maio de 2019, QUE tem por
objetivo DISPOR sobre a organização administrativa da Secretaria de
Estado da Educação, estabelecendo sua respectiva estrutura.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao

Projeto de Lei de Convenção nº 002/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 450/2020 - Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao  PROJETO DE LEI Nº435/2019 - que INSTITUI a Campanha DIGA
NÃO À IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO, por maioria, do Veto Parcial

aposto ao dispositivo do Projeto de Lei nº 435/2019, nos termos do voto
do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

PARECER Nº 451/2020 - Emitido ao VETO PARCIAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 375/2019 - que ESTABELECE diretrizes para
as Ações Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao

Projeto de Lei nº 375/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 452/2020 - Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº368 /2019 - que DISPÕE sobre a criação do
Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal
e de Pequeno Porte - SUSAF/MA e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO, por maioria,  do Veto Parcial

aposto aos dispositivos do Projeto de Lei nº 368/2019, nos termos do
voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

PARECER Nº 453/2020 - Emitido ao VETO PARCIAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 188/2019 - que ESTABELECE diretrizes para
retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-
ISSQN em contratos firmados pela Administração Pública Estadual e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO, por maioria, do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei nº 188/2019, nos termos do voto do Relator,
contra o voto do Senhor Deputado Adriano.

PARECER Nº 454/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
254/2020 - que INSTITUI a “Semana de Conscientização e Combate ao
Relacionamento Abusivo” no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  29 de julho  de 2020.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0558/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 13 de agosto às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação
e manutenção de links de acesso, síncrono, dedicado à internet e de link
determinístico” para a ALEMA e TV ASSEMBLEIA. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo
ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive,
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. São Luís, 29 de julho
de 2020. Lincoln Christian Noleto Costa. Pregoeiro da ALEMA

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 34/2019-AL PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e LOCADORA SÃO LUÍS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA- Prorroga-se o presente
contrato em 12 (doze) meses, com início em 01 de agosto de 2020 e
término em 31 de julho de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: DA
REDUÇÃO DO VALOR- Fica reduzido em 10% (dez por cento) o total
do contrato passando de R$ 1.953.000,00 (um milhão, novecentos e
cinquenta e três mil reais), para R$ 1.757.700,00 (um milhão, setecentos e
cinquenta e sete mil e setecentos reais) durante os meses de agosto a
dezembro do corrente ano. Após este período, retornam-se aos valores
mensais inicialmente pactuados. CLAUSULA TERCEIRA: DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA-  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de
Despesas: 33.90.33.03 – Frete e Loc. veículos p/ necessidade do serviço;
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de Recurso:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. NOTA DE EMPENHO:
Foi emitida à conta da Dotação Orçamentária acima especificada, Nota de
Empenho n.º 2020NE0001372, de 27/07/2020, no valor de R$ 732.375,00
(setecentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais). BASE
LEGAL:  Art. 57, II c/c art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 1639/2020-AL. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2020.
ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA -
EMPRESA LOCADORA SÃO LUÍS LTDA. CNPJ nº 01.870.297/0001-
09. São Luís–MA, 29 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 28/2019-AL PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA BRAZ E BRAZ LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA- Prorroga-se o presente
contrato em 12 (doze) meses, com início em 01 de agosto de 2020 e
término em 01 de agosto de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: DA
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REDUÇÃO DO VALOR- Fica reduzido o valor mensal do contrato de
R$ 21.557,20 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte
centavos) para R$ 17.245,76 (dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e setenta e seis centavos) nos meses de agosto a dezembro do corrente
ano. Após este período, retornam-se aos valores mensais inicialmente
pactuados. CLAUSULA TERCEIRA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão
Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa;
Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.33.03
– Frete e Loc. veículos p/ necessidade do serviço; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro 0101000000; Histórico: Locação de veículo, sem
condutor e km livre, incluindo manut. preventiva e corretiva, objetivando
o deslocamento via terrestre dos servidores da ALEMA. NOTA DE
EMPENHO: Foi emitida à conta da Dotação Orçamentária acima
especificada, Nota de Empenho n.º 2020NE0001371, de 27/07/2020, no
valor de R$ 86.228,80 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e
oitenta centavos). BASE LEGAL:  Art. 57, II c/c art. 65, II, “d” da Lei nº
8.666/93 e Processo Administrativo nº 1672/2020-AL. DATA DA
ASSINATURA: 29/07/2020. ASSINATURA:  CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
CONTRATADA - BRAZ E BRAZ LTDA., CNPJ nº 10.251.429/0001-
05. São Luís–MA, 29 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 10/2015-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO e TECNOBRAY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
LTDA. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do presente Contrato. Com isso, passa de R$
2.862,50 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
para R$ 2.146,87 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete
centavos) mensais, com efeito retroativo a partir de 13 de abril do presente
ano, até o término da vigência contratual prevista apara 12 de agosto de
2020, nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93. BASE LEGAL: art. 65,
§1º, Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1244/2020-AL. DATA
DA ASSINATURA: 23/07/2020. ASSINATURA:  CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto –
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
CONTRATADA - TECNOBRAY COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 86.771.243/0001-49. São Luís–
MA, 23 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 008/2020

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta do Processo 1591/2019-AL.,

R E S O L V E:

INCORPORAR, para efeitos de aposentadoria ao tempo de
serviços prestados a este Poder, pelo servidor RENATO FERNANDES
DA ROCHA, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº 367771,
conforme Certidão de Tempo de Aluno, fornecida pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São Luís - Maracanã – MA,
no período de 15.01.1980 a 11.12.1982, que conta com 859 (oitocentos e
cinquenta e nove) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 09
(nove) dias, em obediência ao que dispõe o Art. 171, da Lei nº 6.107/94.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de
julho de 2020. VALNEY DE FREITAS PEREIRA - Diretor Geral
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