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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/08/2019 – 4ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.08.2019
I – PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)
1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 008/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ACRESCENTANDO ARTIGOS QUE CRIAM
O FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
COMUM ACORDO DAS LIDERANÇA E O AUTOR. RETIRADA
À PEDIDO DO AUTOR.
II – VETO TOTAL EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)
2. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 071/2019, DE
AUTORIA DO DEPUTADO FELIPE DOSPNEUS, ENVIADO
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 038/2019, QUE
ASSEGURA O ACESSO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA “PERSONAL TRAINER” ÀS ACADEMIAS DE
GINÁSTICA NO ESTADO DO MARANHÃO PARA O
ACOMPANHAMENTO DE SEUS ALUNOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À
REJ EIÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.
III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE A MEDALHA JOÃO DO VALE A SENHORA BRUNA
FERNANDA CANTANHEDE GAGLIANONE. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.
TRANSFERIDAS A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2° SESSÃO).
VI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
4. REQUERIMENTO N° 443/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO E NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 163,
VIII DO REGIMENTO INTERNO, QUE SEJA ENVIADA
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MANIFESTAÇÃO,
DESTA CASA,
CONTRÁRIA A
PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL – O SENHOR JAIR MESSIAS BOLSONARO, AO
PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL DO BRASIL – O
SENHOR DAVI ALCOLUMBRE, E A BANCADA MARANHENSE
NO CONGRESSO NACIONAL DO BRASIL. TRANSFERIDAS A
DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1° SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/08/2019 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 416/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, modifica e acrescenta dispositivos na Lei
nº 5.315, de 23 de dezembro de 1991, que dispõe sobre terras de
domínio do Estado e dá outras providências.
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 094/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Daniel Domingues
de Sousa Filho, natural do Município de Arari-MA.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 412/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que institui a Semana Estadual de
Prevenção a Queimaduras e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 413/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que modifica dispositivos da Lei n° 5.599,
de 24 de dezembro de 1992, que define critérios para distribuição das
parcelas do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal de Comunicações – ICMS, pertencente aos municípios
e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 414/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre o direito de irmãos, alunos da
rede pública estadual, estudarem na mesma instituição de ensino no
Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 415/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que altera a Lei n° 9.507, de 29 de
novembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão
de 08 de dezembro de 2011.
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 091/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a
“Declaração de Comparecimento” de estudantes às reuniões das
Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 092/19,
de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação na TV ALEMA e no site da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, de fotos e nomes de pessoas
desaparecidas e dá outras providências.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 093/19,
de autoria do Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, que concede
a medalha “Manuel Beckman” ao Senhor José de Arimatéia Alves
Vieira.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 019/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, de aplausos, manifestando extrema admiração
por Max Müller de Almeida Cruz, por todo empenho e dedicação por
ser voluntário em ajudar o pequeno Nicolas Pereira Silva, no sonho de
adquirir um moradia dígna.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
8. PROJETO DE LEI N° 410/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que institui as diretrizes para o Programa de
Combate a Violência nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.
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9. PROJETO DE LEI N° 411/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão o Festejo do “Círio de Nazaré”.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 090/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que altera o art. 128, §
1° e cria dispositivos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, prevendo a coautoria e a autoria coletiva.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 20 DE AGOSTO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte de agosto de dois mil e
dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Rafael Leitoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide
Coutinho, Fernando Pessoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Wendell
Lages.
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 para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO -Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 416 / 19
Modifica e acrescenta dispositivos na Lei nº. 5.315,
de 23 de dezembro de 1991, que dispõe sobre terras
de domínio do Estado e dá outras providências.
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Art. 1°. O artigo 8º da Lei nº. 5.315, de 23 de dezembro de
1991, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º. (...)
§1° (...)
§2° A transferência de terras públicas dependerá de prévia
discriminação e demarcação topográfica ou de prévia medição
georreferenciada – podendo ser realizada de forma privada por
engenheiro ou técnico especializado na área e credenciado no ITERMA
– Instituto de Colonização e Terras do Maranhão.
§3° (...)
§4° Com a medição georreferenciada permitida, consoante
descrito no §2° deste artigo. O termo de doação sem ônus poderá ser
implantado conforme regra própria do ITERMA.
§5° A transferência de terras públicas por prévia discriminação
e demarcação topográfica deverá ser realizada no prazo de 6 (seis)
meses.
Parágrafo único. A fim de agilizar as medidas, a Prefeitura
Municipal – por meio da Secretaria Municipal de Agricultura – poderá
emitir declaração atestando que determinado território não pertence ao
município.” (NR)
Art. 2°. O §2° do artigo 11 da Lei nº. 5.315, de 23 de dezembro
de 1991, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 11. (...)
§2° No caso de alienação definitiva é necessária a prévia medição
e demarcação topográfica ou a medição georreferenciada – podendo ser
realizada de forma privada.” (NR)
Art. 3°. O artigo 16 da Lei nº. 5.315, de 23 de dezembro de
1991, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. Considera-se, para efeitos desta Lei, por:
I – cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial,
extrativa, florestal, pesqueira, de turismo ou outra atividade similar
que envolva a exploração do solo;
II – ocupação direta: aquela exercida pelo ocupante e sua família;
III – ocupação indireta: aquela exercida somente por interposta
pessoa;
IV – exploração direta: atividade econômica exercida em imóvel
rural e gerenciada diretamente pelo ocupante com o auxílio de seus
familiares, de terceiros, ainda que sejam assalariados, ou por meio de
pessoa jurídica de cujo capital social ele seja titular majoritário ou
integral;
V – exploração indireta: atividade econômica exercida em imóvel
rural e gerenciada, de fato ou de direito, por terreiros, que não sejam os
requentes;
VI – ocupação mansa e pacífica: aquela exercida sem oposição
e de forma contínua.
Parágrafo único. (...).” (NR)
Art. 4º. O artigo 39 da Lei nº. 5.315, de 23 de dezembro de
1991, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. Fica criada a Comissão Agrária composta por 8 (oito)
membros efetivos e respectivos suplentes indicados pela Secretaria
Estadual de Agricultura Familiar – SAF, Procuradoria-geral do Estado
do Maranhão, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/MA,
cujas atribuições serão definidas em regulamentos específicos e seu
respectivo Regimento Interno.” (NR)
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a
data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de agosto de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
De acordo com o artigo 5°, incisos XXII e XXIII da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o direito de
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propriedade é garantido constitucionalmente e a propriedade atenderá
sua função social. Dessa forma, é necessário que os incisos anteriormente
citados sejam colocados em prática no estado maranhense.
O presente Projeto de Lei trata da modificação de dispositivos
da Lei nº. 5.315, de 23 de dezembro de 1991, que dispõe sobre terras
de domínio do Estado e dá outras providências, com o intuito de
desburocratizar e modernizar a transferência e demarcação de terras
públicas pertencentes ao Estado do Maranhão.
Com as mudanças apresentadas, faremos com que o processo
funcione de maneira mais rápida, democrática e eficaz. Desafogando o
ITERMA – Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, e
oferecendo a oportunidade da medição por georreferenciamento, assim,
como também já é oferecido pelo INCRA – Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, através da Lei Federal nº 11.952, de 25
de junho de 2009.
Diante do exposto, solicitamos que o presente Projeto de Lei
seja aprovado para que possamos melhorar a vida das pessoas do
Estado do Maranhão. Com o intuito de que a Lei nº. 5.315, de 23 de
dezembro de 1991, possa ter a devida atualização e modernização,
desburocratizando e dando mais agilidade ao processo comumente
utilizado. Poderemos transformar a realidade social da nossa região,
garantindo uma melhor transferência e demarcação de terras públicas.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de agosto de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual
LEGISLAÇÃO CITADA
Artigo 5º, incisos XXII e XXIII da Constituição Federal de 1988;
Lei Federal nº 11.952, de 25 de junho de 2009;
Lei Estadual nº. 5.315, de 23 de dezembro de 1991.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 094 / 19
Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Daniel Domingues de Sousa
Filho, natural do Município de Arari - Maranhão.
Art. 1º – Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Daniel Domingues de Sousa Filho,
natural do Município de Arari, Estado do Maranhão.
Art. 2º – Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manuel Beckman”, em São Luís, 20 de agosto de 2019. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL
JUSTIFICATIVA
O Senhor Daniel Domingues de Sousa Filho é filho do casal
Daniel Domingues de Sousa e Iria de Oliveira Sousa, nascido no povoado
de Barreiros na cidade de Arari, em 20 de julho de 1977. Casado com a
Sra. Adalmara Mendes Sousa, com quem teve os filhos Sofia Domingues
de Sousa e Daniel Domingues de Sousa Neto.
Estudou o ensino básico na Escola Municipal de Barreiros e
Escola Pr. Paulo Pereira Rêgo, esta última na cidade de Arari. O ensino
fundamental cursou no Colégio Arimateia Cisne e SEMA, na cidade de
Arari – MA. Cursou o Ensino Médio no Liceu Maranhense, na capital
São Luís – MA. Estudou História bacharelado pela Universidade
Federal do Maranhão – UFMA, não concluindo o curso. É Bacharel
em Direito pela Universidade Ceuma, em São Luís – MA.
O homenageado é Servidor Público Estadual, advogado
militante, consultor, palestrante, conferencista com especialização em
Direito Processual Civil e Direito Administrativo pela FIJ/RJ.
Com vasta experiência profissional, atualmente o homenageado
exerce o Cargo de Assessor Técnico Especial de Conselheiro do TCEMA. Foi Chefe de Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do
MA - TCE-MA (2012 a 2014).
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Ex-Chefe da Assessoria Especial da Presidência do Tribunal de Contas
do MA - TCE-MA (2011);
Ex-Assessor Consultor da Presidência do Tribunal de Contas do MA
- TCE-MA (2009 a 2010);
Ex-Assessor de Conselheiro TCE-MA (2005 a 2008);
Ex-Assistente de Gabinete da Presidência TCE-MA (2003 a 2004);
Ex-Assistente de Gabinete de Conselheiro TCE-MA (2000 a 2002);
Ex-Assessor do Diretor Operacional DETRAN (1997 a 1999);
Atividades Pedagógicas, Honrarias, Congressos, Seminários, Cursos,
Comissões Técnicas e outras Atividades Profissionais:
Professor da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão – ESCEX/TCE-MA
Cidade: São Luís – MA
Fundador e Presidente do Instituto Maranhense de Direito
Administrativo e Municipal – IMDAM
Triênio(s): 2014/2016 e 2017/2019
Cidade: São Luís - MA
Membro Honorário da Academia Brasileira de Direito Processual Civil
– ABDPC
Cidade: Porto Alegre - RS
Honraria: Medalha de Mérito Militar “MEDALHA BRIGADEIRO
FALCÃO”
Órgão Concedente: Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA
Ano: 2017
Honraria: TÍTULO DE CIDADÃO LUDOVICENSE
Órgão Concedente: Câmara Municipal de São Luís - CMSLZ
Ano: 2017
Honraria: Comendador da “MEDALHA SIMÃO ESTÁCIO DA
SILVEIRA”.
Órgão Concedente: Câmara Municipal de São Luís - CMSLZ
Ano: 2014
Congresso(s)/Seminário(s): Palestrante do I Congresso Maranhense
de Estudos sobre Responsabilidade Pública (Comerp) - Os 25 anos da
Lei de Improbidade Administrativa.
Tema: Medidas Cautelares nos Tribunais de Contas
Realização: Instituto Maranhense de Estudos Sobre Responsabilidade
Pública (IMERP).
Ano: 2017
Congresso(s)/Seminário(s): 1º Seminário Maranhense de Direito
Administrativo
Tema: O Processo Administrativo de Contas
Realização: Faculdade Pitágoras.
Ano: 2015
Congresso(s)/Seminário(s)/Curso(s): Curso de Controle Externo
Tema: O Processo de Contas no âmbito do TCE-MA
Realização: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA
Ano: 2018
Congresso(s)/Seminário(s)/Curso(s): Curso de Controle Externo
Tema: Questões Relevantes do Processo de Contas no âmbito do TCEMA
Realização: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA
Ano(s): 2016 e 2017
Ex-Membro da Comissão Técnica de Elaboração de Atualização do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Órgão: TCE-MA
Ex-Membro da Comissão Técnica de Análise do Código de Licitação
do Estado do Maranhão.
Órgão: TCE-MA
Ex-Membro da Comissão dos Jovens Advogados do Maranhão
Órgão: OAB Seccional Maranhão.
Ano: 2008/2009
Ex-Membro da Comissão da Advocacia Municipal.
Órgão: OAB Seccional Maranhão
Ano: 2017/2018
LIVROS, ARTIGOS JURÍDICOS E PERIÓDICOS PUBLICADOS
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Livro: Autor do Livro “Tribunal de Contas do Maranhão e o Controle
Externo – Legislação Consolidada e Jurisprudência”, 2ª Edição,
Atualizada, Revisada e Ampliada (Manual do Gestor Público).
Editora: EDUFMA - Ano: 2019
Livro: Autor do Livro “Tribunal de Contas do Maranhão e o Controle
Externo – Legislação Consolidada e Jurisprudência”, 1ª Edição.
Editora: Instituto Maranhense de Direito Administrativo e Municipal
- IMDAM
Ano: 2014
Artigo: A PEC 25 e os Tribunais de Contas.
Publicação: Revistas Em Pauta TCE - MA, Jam-Jurídica – BA e
Governet - PR
Ano: 2012
Artigo: Os Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais Aplicáveis
ao Processo de Contas.
INDICAÇÃO N° 1078 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de
Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando um
ônibus escolar para o município de Boa Vista do Gurupi – MA,
objetivando garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes
e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do
transporte diário, o acesso e a frequência na escola dos alunos da zona
rural matriculados na educação básica.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 08 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 1079 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de
Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando um
ônibus escolar para o município de Benedito Leite – MA, objetivando
garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir
para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte
diário, o acesso e a frequência na escola dos alunos da zona rural
matriculados na educação básica.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 08 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
solicitando providências, no sentido de DESTINAR UMA VIATURA
PARA A POLÍCIA MILITAR (PM), NO MUNICÍPIO DE OLHO
D’ÁGUA DAS CUNHÃS (MA), reafirmando o compromisso em
investir na Segurança Pública do Estado do Maranhão, “alavancar um
ciclo de prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da
história sob o ponto de vista da cidadania.
O município de Olho D’Água da Cunhãs (MA), apresenta um
índice populacional estimado em 19.448 pessoas, dados IBGE ano
2018, produz uma dinâmica econômica, social e política, e que, devido
a esses fatores cresce paralelamente o número de crimes.
A atividade de polícia ostensiva é desenvolvida
intencionalmente e exerce sobremaneira ação inibidora à criminalidade.
Ela fiscaliza comportamentos com o objetivo de manter a ordem
pública, reprime criminosos, contraventores, infratores, enfim, zela
pelo respeito à legislação e aos cidadãos.
As organizações públicas se modificam acompanhando o
desenvolvimento econômico e populacional das cidades, a Polícia
Militar do Maranhão deve marchar no mesmo diapasão e atenta às
necessidades da população, no que tange à segurança pública ostensiva.
Portanto, nossa propositura visa exclusivamente chamar a atenção do
Poder Público para a necessidade imperiosa de destinar uma viatura
para a Polícia Militar, no município de Olho D’Água das Cunhãs.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
agosto de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICEPRESIDENTE
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1081 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, a instalação dos ares-condicionados,
adquiridos desde de 2013, no Centro de Ensino São Raimundo Nonato
no município de São Raimundo das Mangabeiras- MA.
A solicitação acima tem como finalidade dar mais conforto ao
ambiente de sala de aula, está comprovado que há influência no humor,
na concentração e até mesmo na saúde dos alunos. Tendo em vista que
passam horas na escola, o ar-condicionado se tornou uma necessidade
básica, garantido bem-estar dos alunos e professores, influenciando na
diminuição da evasão escolar.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 19 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1082 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO Nº 1080 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLAVIO DINO,

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 SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO FLÁVIO DINO,
reiterando providências, no sentido de determinar A SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA QUE AUTORIZE, EM
CARÁTER
EMERGENCIAL,
RECUPERAR
A

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
INFRAESTRUTURA DA CAMADA ASFÁLTICA DAS RODOVIAS
MA 101 E MA 206, DA BR 316 A CARUTAPERA E DO TRECHO
CARUTAPERA A CÂNDIDO MENDES, RESPECTIVAMENTE,
considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâmica de
desenvolvimento econômico, social e político, além do que há um
compromisso de Governo, em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania.
O estado atual da infraestrutura asfáltica é dos piores, às
rodovias estão quase que intrafegáveis, as fortes chuvas que caíram na
região, “arrasou” com a pavimentação asfáltica das duas rodovias.
Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico,
assim como, tem importância para a segurança do transporte modal
rodoviário de cargas e de passageiros e para o intercâmbio cultural
entre as cidades.
As rodovias MA’s 101 e 206, são de uma importância social,
política, econômica, estratégica e turística sem precedentes, para as
respectivas cidades e para a região.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de
agosto de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Expediente lido. À publicação.
III -PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Não há oradores inscritos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington, se não tiver ninguém, o Deputado Wellington
assume este posto aí.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Wellington, cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, demais Membros da
Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa que
acompanha nossos trabalhos no Parlamento Estadual e que difunde as
nossas ações, as nossas atividades, diariamente. Senhor Presidente, na
semana passada, eu fiz uma denúncia e vou repeti-la, porque até agora
não tomaram nenhuma providência. Ao fazer a denúncia, chegaram
outras reclamações, outras reivindicações com relação ao atraso do
pagamento de terceirizados do Governo do Estado, tanto da Secretaria
de Educação como na Secretaria de Segurança Pública. A empresa não
pagou os agentes de portarias, agentes administrativos na Secretaria de
Educação, bem como também está em atraso, há mais de três meses, o
salário dos trabalhadores do 190, os trabalhadores do Disk Denúncia
na Secretaria de Segurança Pública no estado do Maranhão. E aí fica a
pergunta: o que está acontecendo, Governador Flávio Dino? Qual o
motivo do calote? Qual o motivo de não pagar as terceirizadas que
prestam serviço, tanto na Secretaria de Educação do Estado, como na
Secretaria de Segurança Pública. Após as nossas denúncias, a reclamação
de ontem, segunda-feira, hoje recebemos muitas outras denúncias de
várias pessoas que pediram que nós solicitássemos informações do
Governo do Estado acerca dos motivos pelos quais não estão sendo
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registrados os boletins de ocorrência. Uma delas eu passo a ler para os
senhores: “Deputados Wellington, procurei seu contato pela luta que
tem feito em defesa da população, da sociedade, e a nossa confiança
que depositamos em V.Ex.ª. Domingo, minha moto foi roubada”. Então,
já vejam, a sociedade está totalmente apavorada. A sociedade está à
mercê dos bandidos pela falta de segurança pública. Nós temos 300
policiais civis aguardando o chamamento, aguardando nomeação, temos
mais de 1.750 policiais formados e não nomeados também aguardando
nomeação e esse caos na segurança pública do estado do Maranhão. Só
não faltam policiais, senhores, em dois lugares: na porta do Palácio,
porque, durante as manifestações pacíficas da população do Cajueiro,
eu contei 18 viaturas nas imediações do Palácio e um grande número de
efetivos da Polícia Militar fora, velado, na região do Palácio dos Leões.
Da mesma forma, para retirar 21 famílias de suas casas, para despejar
21 famílias na região do Cajueiro utilizam 180 policiais, 180 policiais
contra 21 famílias, não tem efetivo nas ruas, não efetivo para garantir
a segurança. Há assalto a ônibus, agências bancárias sendo arrombadas,
agências bancárias sendo explodidas, aí não tem efetivo? Aí não tem
policial? E essa senhora reclama que na noite do domingo a sua moto
foi roubada. E eu fui registrar o B.O só que não tinha, da parte da
Delegacia de Roubos e Furtos, fui lá ontem porque eu não tive
informação nenhuma no domingo. E a informação de que a delegacia
estava sem internet. Fiquei cheio de dúvidas, e uma delegacia sem
internet, eu não compreendi. Logo veio a interrogação: Não é o melhor
governador do Brasil? Senhoras e senhores, parem com essa história.
Esse lenga, lenga! Isso é mentira, é mentira do governador que gasta
dinheiro público para fazer a própria propaganda. Mas vamos lá,
relato da senhora. Mas eu fiquei sem entender, uma delegacia sem
internet? Como pode? Pediram para eu voltar somente às 15h. Voltei
como o combinado, quando chego na porta o funcionário me informa
que eu não tinha como fazer o B.O, que estava sem internet e o sistema
não estava funcionando. Mas por que não estava funcionando? Está
em manutenção desde sexta-feira? Como se pode uma delegacia ficar
assim? A moto vai sair de São Luís pelo simples fato do governador,
seus administradores não resolverem o problema de uma simples
internet. Delegacia não funcionando? Como é que pode uma delegacia
ficar assim? - Deputado Wellington, denuncie isso na Assembleia, faça
alguma coisa, solicite informações. Porque é um absurdo um problema
em uma delegacia e eu preciso que você nos ajude, não só por mim, mas
pessoas em São Luís e no Maranhão estão abandonadas e o governo
vive na propaganda mentirosa”. Vive enganando a população. Esse é
só um dos vários relatos que recebemos e essa situação de a delegacia
estar sem internet desde sexta-feira com problema no sistema, é um
problema que já denunciamos várias vezes, é o problema de quase
todas as delegacias. Delegacias sucateadas, é a falta de respeito com a
Segurança Pública do Estado do Maranhão, tanto o cidadão como os
agentes de segurança pública, principalmente da Polícia Civil do Estado
do Maranhão. Mais uma vez, solicitando nomeação de mais de 300
policiais à Polícia Civil e mais de 1.750 policiais militares formados
não nomeados e desempregados pelo governador Flávio Dino. E estamos
solicitando, de forma oficial, duas informações ao governo do estado:
o porquê de estar sem internet desde a última sexta-feira e não estar se
registrando os boletins de ocorrência. E mais ainda: por que os salários
de terceirizados, que prestam serviço para Secretaria de Segurança
Pública e para a Secretaria de Educação estão atrasados? Com a palavra
o governador do Estado, o governador que diz que é o melhor do
Brasil. E eu acredito que seja o melhor do Maranhão, só tem um! Aí ele
pode mentir dizendo que é o melhor do Brasil. Na verdade, é esse o
Maranhão da realidade que o Brasil e o Maranhão precisam conhecer.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, não há orador inscrito no Pequeno
Expediente. Vou suspender a Sessão, por cinco minutos, até que alguém
se inscreva ou, obtendo o quórum, iniciaremos a Ordem do Dia.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz, hoje, a
esta tribuna é para falar da visita que nós fizemos, sábado, no município
de Conceição de Lago Açu. Quero, aqui, agradecer ao convite do dono
do Parque de Vaquejada daquela cidade, o irmão Zeca, e toda a sua
família. E, desde já, parabenizar pelo grande evento. Agradecer o convite
do Prefeito de Conceição de Lago Açu, Alexandre Lavepel. Também
esteve com os seus secretariados. A primeira dama prestigiando,
ajudando e colaborando nessa grande festividade de gado. O esporte
que vem crescendo muito, Deputado Edivaldo Holanda, em todo o
estado do Maranhão. Depois dessa aprovação no Congresso Nacional,
vários adeptos começaram a reativar seus parques de vaquejada. E
agora a gente como defensor do esporte de vaquejada, criador da lei que
regulamenta o esporte de vaquejada e contra os maus-tratos de animais,
em todo o Estado do Maranhão, eu venho rodando todo o Estado do
Maranhão, fiscalizando, acompanhando para realmente pedir e junto
com os organizadores fazer que a lei possa acontecer para a gente
acabar com esses maus-tratos. Já vem avançando bastante a questão da
regulamentação do esporte de vaquejada. E lá em Conceição do LagoAçu não foi diferente, muitos vaqueiros presentes: Marco Mocotó,
Rodrigo Freitas, Coringa, Júnior Brandão, vaqueiros profissionais que
vêm correndo bastante, sempre zelando também contra os maus-tratos
de animais. Então, quero aqui agradecer o convite desses grandes
homens, o Prefeito Lavepel, irmão Zeca. E dizer que Conceição do
Lago-Açu é uma cidade que vem passando por crise, por dificuldade. É
uma cidade que a gente vê a atenção do Prefeito Lavepel, mediante
todas essas problemáticas. Mas que o progresso não para. Muitas
obras acontecendo, vão acontecer muito mais na cidade de Conceição
do Lago-Açu. E quero aqui aproveitar o ensejo para convidar os nobres
colegas Deputados para o Circuito AVMA de Vaquejada, aqui na ilha,
Deputado Edivaldo Holanda, onde quero aqui parabenizar o Almir
Serejo. Parabenizar o Guilherme, o Eduardo Gomes, Marco Sasá, todos.
O meu amigo Gustavo Jardim, todos que estão engajados nessa
vaquejada, aqui no Parque Centauro. Meu amigo Ronan Lima, que é o
proprietário do Parque Centauro. E eu quero aqui parabenizar todas
essas pessoas que, que a AVMA , é a nossa associação, a Associação
dos Vaqueiros do Estado do Maranhão, foi quem nos trouxe toda essa
demanda para que a gente pudesse aprovar a Lei de Regulamentação do
Esporte de Vaquejada e contra os maus-tratos de animais, aqui no
Maranhão. E essa vaquejada realmente é uma vaquejada exemplar, é
uma vaquejada que eu tenho que convidar também todos os
proprietários de Parque de Vaquejada no Estado do Maranhão, para
estar presentes, porque vão seguir à risca a regulamentação, das regras
que impõe a vaquejada. É a protetora de cauda do boi, para que a cauda
não possa ser decepada, é o colchão de areia para que o boi possa cair
e levantar de forma confortável, o juiz do bem-estar animal, para que o
animal, o equino, Deputado Neto Evangelista, não possa ter nenhum
tipo de sangramento ali nas esporas, nos arreios, que ali se for detectado
é desclassificado. E a gente vem apoiando. Quero aqui convidar todos
os Deputados vaqueiros, que aqui nós temos muitos, como o Deputado
Edivaldo Holanda, Deputado Zé Gentil, que são adeptos aí aos equinos,
vaqueiros fortes, aqui do Estado do Maranhão, e os outros Deputados,
aqui também representando as mulheres, onde nós temos a modalidade
feminina, chamar a Deputada Detinha, a Deputada Thaiza, a Deputada
Cleide Coutinho, Deputada Mical, Deputada Daniella Tema, que é
muito importante a participação de V. Exas. para incentivar, já que a
mulher está procurando e vai conseguir, e já está no campo igualitário
junto com os homens também para participar e incentivar, que as
mulheres participem da vaquejada no Estado do Maranhão. Com
certeza, são grandes amazonas que vão ali se apresentar. E vocês como
representantes do povo e principalmente, representantes femininas,
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aqui na Assembleia Legislativa, Deputada Thaiza, seria muito
importante ver V.Ex.ª montando num cavalo e derrubando boi. Quero
aqui aproveitar e convidar todos vocês, Deputados, para que a gente
possa participar, no Parque Centauro, do nosso amigo Ronan Lima,
para que V.Ex.ªs possam acompanhar de perto a evolução do esporte
de vaquejada, um esporte que está gerando emprego, um esporte que
está gerando renda. É disto que nós precisamos agora tanto no
Maranhão, como no nosso Brasil, que essa modalidade, Deputado
Carlinhos Florêncio, possa ainda ser mais forte para que esses empregos
possam acontecer ainda mais em todo o estado do Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Parecer 460/2019, da CCJ, em Redação Final, ao Projeto de
Lei 050/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa 020/
2019, de autoria do Deputado César Pires. O Deputado ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa
042/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede
Medalha de Mérito Legislativa ao Senhor Thiago Diaz. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 070/2019, de autoria do
Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação do Plenário: Requerimento n° 443/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa. Deputado Fernando Pessoa está ausente.
Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento de deliberação
da Mesa. Requerimento n° 444/19, de autoria do Deputado Roberto
Costa (lê). Como vota a Deputada Detinha? Deputada Detinha, é um
requerimento à Mesa de autoria do Deputado Roberto Costa. Ele
solicita que seja consignada aos Anais da Casa mensagem de profundo
pesar pelo falecimento do senhor Raimundo João Pinheiro. Como
V.Ex.ª vota? Deferido o requerimento. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de quarta-feira. Veto Total ao Projeto de Lei n° 071/
19, referente à Mensagem Governamental n° 038, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus. Deputado Felipe, está incluída, na Ordem
do Dia de amanhã, análise de um veto referente ao projeto de lei de
V.Ex.ª.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa,
pela Liderança. Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Era o Deputado Wellington querendo implorar o Grande Expediente,
mas o senhor já...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vossa Excelência pode ir pela Liderança de seu partido, após
o Bloco Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael, corrigindo, irá pela
Liderança do Governo.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Ouvir
atentamente o discurso do colega que antecedeu aqui a tribuna e o
título de melhor Governador do país não foi nós, aliados do
Governador, ou não foi o próprio Governador, não foi a imprensa
maranhense, foi a imprensa nacional que deu, não por uma vez, mas
por duas ou três vezes o título de melhor Governador do país ao
Governador Flávio Dino. E esta semana prova por que o Governador
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Flávio Dino é melhor Governador do país. Só esta semana serão 11
inaugurações, 11 obras serão entregues ao povo do Maranhão. Só
escolas são 06, 01 Farol do Saber. Começamos ontem na cidade de
Caxias, e está aqui o deputado Adelmo, o deputado Zé Gentil, a
deputada Cleide Coutinho que inclusive ainda está em Caxias, serão na
cidade de Caxias, São Luís, Centro do Guilherme, Brejo, Santana do
Maranhão e Barra do Corda, 06 escolas somente esta semana. Ainda
teremos um Farol do Saber, de Pedrinhas, 02 Centros Esportivos, 01
em Amarante, deputado Marco Aurélio, Deputado Antônio Pereira, e
outro Centro Esportivo em João Lisboa, nossa querida Região Tocantina,
somente esta semana. Além de uma obra de saneamento e pavimentação
em Barra do Corda, e a rodovia estadual Sítio Novo a Amarante. Tanto
se fala aqui das rodovias estaduais, só que eu me recordo esse semestre
e já foram duas entregues, duas implantações. Não estou falando nem
dos milhares de quilômetros recuperados das nossas rodovias, MAs.
Aí aqui está a resposta, porque a imprensa nacional coloca o Governador
Flávio Dino como o melhor governador do país. E infelizmente a
oposição vem com discursos que não condiz a realidade. Entrei em
contato com o Secretário de Educação, Felipe Camarão, e o mesmo me
repassou que na semana passada ainda o Estado atualizou o repasse às
terceirizadas de, salvo engano, um mês que estava atrasado. Porque,
contratualmente, as terceirizadas têm por obrigação contratual de manter
em dia os salários dos seus empregados durante pelo menos 03 meses,
independente do repasse do Estado, que está religiosamente em dias
segundo me passou o Secretário Felipe Camarão. Internet em um prédio
público. Muitas vezes até na nossa própria casa a gente passa 2 ou 3
dias sem internet por conta da operadora, temos que saber o que
realmente de fato ocorreu. Estão aí as operadoras que prestam serviço
de internet diz que sexta à tarde estava sem internet, segundo a denúncia
do colega. Tem que ver realmente de fato o que ocorreu com a prestadora
de serviço. Então o título de melhor governador não fomos nós que
inventamos. Primeiro, muito trabalho, seriedade, respeito ao povo do
Maranhão e probidade administrativa, que permite inaugurar em apenas
uma semana 11 obras em diversas regiões do Estado. E, segundo, com
muito foco no trabalho, colocando o povo do Maranhão em primeiro
lugar, e focando em uma área que é sensível, que é a educação. Porque,
em uma semana apenas, fora as outras inaugurações que já tivemos
esse ano e já perdemos a conta de verdade. Eu não sei agora de fato
dizer quantas escolas o Governador já construiu do zero ou quantas
outras foram entregues de modernização de infraestrutura. Sem falar
nos investimentos das outras áreas sociais. O Deputado falou que há
um caos na segurança pública. Como há um caos se pela primeira vez,
na história, São Luís sai das 50 cidades mais violentas? As promoções
policiais, as convocações dos policiais militares, claro que o ideal seria
se a gente tivesse, como manda a lei, um policial para cada 250, 400
pessoas, mas investimos maciçamente. Tanto que mais de 40% do
efetivo, hoje, da Polícia Militar quem deu posse foi o Governador
Flávio Dino. Mais de 40% do atual efetivo da Polícia Militar quem deu
posse foi o Governador Flávio Dino. Ou seja, se não fosse um
governador comprometido com a segurança pública do nosso estado,
aí, sim, a segurança pública estaria um caos no estado do Maranhão. E
não está nem perante a sociedade nem no sistema penitenciário, que
também é uma política de segurança. Prova é o excelente trabalho que
o Secretário Murilo vem fazendo. Inclusive, Senhor Presidente, já
justificando a minha ausência aqui na Sessão Plenária de amanhã, estarei
em Timon acompanhando o Secretário Murilo na inauguração de uma
fábrica de pré-moldados na Associação da APAC e também firmando
parceria para o município para utilização da mão de obra das pessoas
que cumprem pena nos estabelecimentos penais do estado do Maranhão.
E com isso você ressocializa os presos. Com isso você transforma o
sistema, a política penitenciária do Maranhão e exemplo, como
recentemente a Secretaria de Administração Penitenciária foi ajudar a
rebelião que houve no estado do Pará. Então Senhor Presidente, é isso
que eu gostaria de me manifestar e avisar os colegas que acompanhem
essa programação. E vou repetir: nós teremos escolas em Caxias, São
Luís, Centro do Guilherme, Brejo, Santana do Maranhão e Barra do
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Corda. E fecharemos a semana com mais uma grande rodovia, Sítio
Novo a Amarante, que com certeza é o sonho daquela população antiga,
para que a gente possa ali fazer uma bela festa durante toda essa
semana. E aí está a prova, porque o Governador Flávio Dino é o
melhor governador do Brasil. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco
Aurélio. Deputado Antônio Pereira, por dez minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Secretários presente à Mesa,
caros colegas Deputados e Deputadas, imprensa, galeria, representando
o povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu ocupo essa tribuna para
tratar de dois assuntos que julgo importante. Primeiro, foi falado aqui
para o nosso querido e grande Deputado Professor Marco Aurélio,
ontem, e eu não estava presente na sessão, porque estava representando
a Casa numa reunião importante, tratando da saúde pública do Estado
do Maranhão com o senhor Secretário de Estado doutor Carlos Lula e
representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário e
representantes do Sindicato dos Médicos do Maranhão, da Associação
Médica do Maranhão e também vários médicos de várias regiões do
Maranhão, das diversas regionais do Estado do Maranhão. Mas eu
quero primeiro fazer o agradecimento, em nome do povo de Amarante
e do povo de Sítio Novo, eu quero agradecer o Governo desse Estado
por já é realidade, já está construída, estamos transitando sobre esta
rodovia, sobre essa MA, que liga Amarante a Sitio Novo. É uma luta de
tantos anos aqui desta Casa, de vários Deputados que por aqui
passaram, inclusive eu, e vimos agora ser realizada, ser construída. E
que será entregue definitivamente, formalmente, no próximo dia 24, no
próximo sábado, pelo Governador Flávio Dino, seus secretários,
Clayton Noleto, que é o Secretário da região. Enfim, eu quero agradecer
em nome do povo de Amarante, em nome do povo de Sítio Novo, ao
governo por ter tido a sensibilidade de fazer e entregar uma obra tão
importante da envergadura. No momento que nós lançamos, que o
Governador Flávio Dino estava lançando aquela obra, em Amarante,
eu disse que a história do Governador seria na região diferente, a partir
da construção daquela estrada. Continuo dizendo porque, sem dúvida
nenhuma, é um reconhecimento daquela população, daquelas cidades,
das cidades circunvizinhas, porque, Senhor Presidente, não é obra
importante apenas para Amarante e Sítio Novo, para toda região, porque
interliga, inclusive transformando num percurso mais curto muitas
ligações de muitas cidades, inclusive com a capital. Então, eu quero
agradecer aqui o Governo, ao Clayton Noleto, por esse empenho, em
tempo recorde, um pouco mais de um ano ter construído e entregue
essa grande rodovia, essa grande MA, que será inaugurada no próximo
dia 24. Outro assunto, Senhor Presidente, é um assunto já histórico
para o povo de Imperatriz, o povo da região Tocantina, o povo do Sul
do Maranhão. Eu vi muitas vezes aqui quando a esquerda ainda não
estava no poder no Maranhão, que toda a esquerda era célere nos
assuntos que tratava da questão do Maranhão do Sul e a esquerda
sempre buscava essa discussão nesta Casa, mas quando a esquerda
tomou o poder, ela se acalmou mais, até porque achou que deu mais
atenção ao Sul do Maranhão, pode ter sido por isso, mas nós, da região
Tocantina, do Sul do Maranhão, nunca esquecemos, está dormente
essa questão, mas nós nunca esquecemos e continua sendo o sonho,
Deputado Zé Inácio, V. Exa. que está sempre ali naquela região, do
povo daquela região, do povo do Sul do Maranhão e da região Tocantina,
em especial do povo de Imperatriz, que se digna em querer ser capital
de um novo estado, dentro de um novo momento do Brasil e do
Maranhão. E nós estamos vendo um Projeto de Resolução tramitando
ali no Congresso, no Senado Federal, no Congresso Nacional, de autoria
de Senadores, principalmente Siqueira Campos, que já tem uma
experiência nesse assunto. É o autor desse Projeto de Resolução, junto
com os outros Senadores do Tocantins. E inclusive, por enquanto, o
um único Senador do Estado do Maranhão assinou esse documento,
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esse Projeto de Resolução, exatamente fazendo com que aja, o TRE do
Maranhão possa fazer escutar a população, por meio do plebiscito,
ver o que a população realmente quer, por meio de um plebiscito, a
população localizada no Sul do Maranhão. E esse plebiscito será
realizado pelo TRE, por meio de uma vez que seja aprovado, que já
está tramitando no Congresso Nacional, no Senado Federal, uma vez
seja aprovado, esse Projeto de Resolução, que é o Projeto 509/2019.
Então a nossa senadora, dentro da sua sensibilidade, Eliziane Gama, eu
quero agradecê-la em nome do povo do sul do Maranhão e de Imperatriz
em especial e da Região Tocantina também. Agradecê-la por ter tido
essa sensibilidade. Eu tenho absoluta certeza de que essa sensibilidade
chegará também aos outros Senadores, ao Senador Roberto Rocha e ao
Senador Weverton Rocha no sentido de quê? De entender que nós
caminhamos tanto tempo juntos e queremos ser irmãos, nós não
queremos nos dividir, nós queremos continuar irmãos, dividir as
funções, porque nós sabemos que um estado do tamanho do Maranhão
é de dimensões que alguns países na Europa não têm a metade. Nós
sabemos que há uma dificuldade. Daqui até, por exemplo, Alto Parnaíba,
nós temos mais de mil quilômetros e com isso nós trazemos dificuldade
de gestão, dificuldades administrativas importantes que seriam
diminuídas se houvesse ou se houver exatamente a criação do novo
estado. Portanto, eu quero registrar aqui a minha... Já concedo a V.Ex.ª
o aparte que julgo muito importante. Quero aqui dizer da minha
satisfação, do meu apoio irrestrito aos Senadores da República,
Senadores do Brasil que entraram com esse Projeto de Resolução para
que haja exatamente, para que nós possamos, por meio de plebiscito,
escutar e ver realmente o pensamento do povo do sul do Maranhão em
relação a essa questão. É uma luta que ficou dormente muito tempo,
mas eu tenho absoluta certeza de que esta Casa, a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, principalmente por meio dos seus
representantes do sul do Maranhão, não deixaremos aí mais calada,
vamos buscar, vamos trilhar este caminho, que é um caminho difícil,
cheios de obstáculos, mas nós temos que ter a coragem e,
principalmente, o discernimento e a inteligência, que Deus nos dê
sabedoria para que nós possamos chegar realmente à vitória, que será
a criação do Estado do Maranhão do Sul. Deputado Marco Aurélio,
concedo um aparte a V.Ex.ª, mas antes dizendo que até hoje, se você
pegar do meu gabinete, está escrito “Maranhão do Sul, a força do
povo”. Até hoje eu mantenho esse slogan em todos os papéis que
mando aqui do meu gabinete, porque nunca, em minhas dormidas, no
meu sono, apagou-se esse sonho que é um sonho do povo do sul do
Maranhão. Concedo um aparte a V.Ex.ª. Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Deputado Antônio, eu acho pertinente V.Ex.ª abordar esse
assunto que ontem foi divulgado amplamente pelas redes sociais, o
decreto legislativo que tramita no Senado Federal. O Senador Siqueira
Campos e vários outros Senadores, dentre eles a Senadora Eliziane
Gama. Reconheço a luta, muito antes de eu chegar a este Parlamento,
em defesa do Maranhão do Sul. Quando eu defendia como professor
de sala de aula, V.Ex.ª já defendia neste Parlamento. Eu lembro de
sessões itinerantes, de audiência públicas que tiveram lá em Imperatriz,
V.Ex.ª já era Deputado Estadual, eu não tinha sido nem Vereador ainda,
mas participava e sempre acompanhei a luta contínua da Bancada da
nossa região. Desta Bancada daquela geração restou V.Exa., depois
vieram outros nomes das nossas regiões. Aqui o Pastor Cavalcante,
Deputado Rildo, eu, Deputada Valéria e tantos outros que estiveram
nesse meio tempo. E é muito importante, e senão nós da Região
Tocantina e da região Sul, dificilmente outro comprará esta briga com
a mesma dedicação, vendo com a mesma relevância. Porque sabemos
que esse sonho de uma autonomia, de uma nova unidade administrativa
é um sonho que por mais que estivesse adormecido por um momento,
talvez por um momento político conturbado, talvez pela situação da
crise nacional, mas que este sonho é um gigante, um gigante que poderia
até estar adormecido, mas é um gigante que tem muita força. E, digo de
passagem, que V. Ex.ª também contribuiu e toda esta Casa, pela criação
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da UemaSul. Está aí um exemplo de que a autonomia consegue dar um
dinamismo, consegue melhorar. A UemaSul mudou totalmente a
perspectiva do ensino superior na nossa Região Tocantina. E ainda
ontem eu liguei para a senadora Eliziane, ela está muito otimista que
aprove, que passe. Nós precisamos ampliar este debate, me coloco à
inteira disposição. Não tenho dúvidas de que todos nós da Região
Tocantina, mas de que toda esta Casa pela sintonia que tem, por respeitar
o Maranhão como um todo, eu tenho confiança de que esta legislatura
terá um papel muito importante nessa discussão. Então me coloco à
inteira disposição, de repente marcarmos para irmos juntos à bancada
daqui, da nossa Região Tocantina, ao Senado Federal, ter um diálogo
mais próximo, analisar essas perspectivas e nos colocarmos à frente
dessa luta como V. Ex.ª sempre teve, como a bancada da Região
Tocantina sempre teve a liderança do Presidente Othelino que faz um
papel fantástico de integrar a Assembleia e, para além da Assembleia,
lideranças de todo o Estado do Maranhão, eu acho mais do que
pertinente a Assembleia Legislativa tomar à frente, também, nesta
causa.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Agradeço
o aparte e incorporo ao nosso pronunciamento.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Antônio Pereira, deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Antônio
Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Já, já
concedo a V. Ex.ª deputado Wellington, depois ao deputado Rigo Teles.
Deputado Marco Aurélio, essa luta é pretérita em relação à minha
presença inicial nesta Casa desde 2002. Eu me recordo que um dia eu
chegava, criança, ao Santa Terezinha, na Escola Santa Terezinha em
Imperatriz, na rua Cumaru onde morava e meu pai estava sentado
fazendo umas contas e eu perguntei que conta que ele estava fazendo.
E ele dizia que ele estava fazendo a conta dos terrenos que ele tinha,
dos imóveis que ele tinha na cidade, porque Imperatriz ia se tornar
capital e ele ficaria muito rico pela quantidade de imóvel que ele tinha
na cidade. E exatamente vai fazer agora, no mês de outubro, 42 anos
que meu pai faleceu. Essa é uma luta pretérita do povo da Região
Tocantina e, com certeza, naquela época já foi, não me recordo, porque
eu era muito criança, mas naquela época já foi guardada e defendida
pelos parlamentares da época. Eu não estou aqui, senhor presidente,
me colocando, nem me arvorando e nem querendo ser o grande nome
parlamentar em defesa da questão da criação do Maranhão do Sul!
Não, em absoluto! Acho que todos nós temos que ter essa
responsabilidade. Todos nós, professor Marco Aurélio, em igualdade
de condições, deputado Pastor Cavalcante, em igualdade de condições,
em igualdade de participação, todos nós temos que estar conjuntamente,
somando cada um no seu tamanho nesta luta. Eu quero dizer que antes
de mim, quando cheguei a esta Casa já tinham outros deputados estaduais
que defendiam. Depois de mim têm outros e agora tem o Pastor
Cavalcante, tem o Professor Marco Aurélio, tem o próprio Wellington
que não é da região, mas está sempre lá pela região, o deputado Rigo
Teles, aqueles deputados que realmente representam, o deputado Zé
Inácio que representam ali a Região Tocantina e o Sul do Maranhão.
Portanto, eu quero agora conceder o aparte ao Deputado Wellington e,
logo após, ao Deputado Rigo Teles. Peço apenas que cumpra o tempo
regimental.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Mas eu quero só pedir a V. Exa. pedir ao Presidente Othelino,
dada a importância do tema abordado pelo Deputado Antônio Pereira,
solicitar ao líder Deputado Marco Aurélio que possa liberar mais 5 ou
10 minutos para o Deputado Antônio Pereira.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, solicito mais 10 minutos ao Senhor Deputado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, por favor. Deputado Wellington, o Bloco
Unidos pelo Maranhão tem 37 minutos, então, o Deputado líder pode
utilizar até os 37 se, assim, o desejar. V. Exa., quer utilizar mais quanto
tempo?
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Apenas
mais 10 minutos.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Mais 15 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mais 15 minutos para o Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Presidente Othelino, sempre muito atento e muito obrigado
pela concessão desse pedido desse humilde Parlamentar, muito obrigado,
professor Marco Aurélio, também muito obrigado, mas também pela
importância do tema e a sensibilidade que todos nós temos pela Região
Tocantina. Deputado Antônio Pereira, vou fazer algumas considerações
importantes, inclusive, lembrando, Deputado Professor Marco Aurélio,
que é uma luta antiga da população de Imperatriz e região. E eu, das
várias vezes que já estive na Região Tocantina, em Imperatriz, consegui
perceber essa motivação, essa vocação, essa vontade da Região
Tocantina. Nós já realizamos algumas audiências públicas na Região
Tocantina, inclusive, e conseguimos absolver isso. Inclusive, em uma
determinada vez, eu fui à Região Tocantina, cidade de Imperatriz e,
quando levantei a pauta, eu, inclusive, apanhei de alguns blogs, de
alguns jornais por levantar essa pauta e tratar desse tema, mesmo sem
ser da Região Tocantina. Isso porque eu consegui compreender esse
clamor, consegui compreender essa vontade. Compreendi esse desejo
e essa vontade e esse desejo é nutrida por vários fatores, dentre eles, o
crescimento da Região Tocantina, da Região de Imperatriz, a
possibilidade de ter Imperatriz como, hoje, a segunda maior cidade do
estado do Maranhão, como a capital do Maranhão do Sul. E uma
cidade de um povo trabalhador, de um povo acolhedor, uma cidade que
respira trabalho, uma cidade onde as pessoas têm essa vocação e tudo
converge para a cidade de Imperatriz, na Região Tocantina, os mais de
vinte municípios que estão próximo da região de Imperatriz. E todas
as vezes que eu fui realizar algum tipo de audiência pela Assembleia
Legislativa e uma vez pelo Parlamento Amazônico... Cabe fazer essa
ressalva, essa lembrança. Realizamos uma audiência pública pelo
Parlamento Amazônico na cidade de São Luís. E Imperatriz foi
contemplada com uma audiência pública, com uma reunião geral, uma
convocação geral do Parlamento Amazônico. E nessa oportunidade, já
se tratava sobre o Maranhão do Sul. Então estamos solicitando,
inclusive, comunicando a V. Exa. e por estar trazendo o tema e ser não
só de sua autoria, várias discussões, apresentamos um requerimento
para que façamos uma audiência pública, na Câmara municipal de
Imperatriz para que possamos ouvir, reunir elementos políticos da
região. E aproveitar já que V. Exa. traz o tema, hoje, não só subscrever,
mas que possamos fazer juntos essa audiência, pedir a atenção do
Deputado Yglésio, que é presidente da Comissão de Assuntos
Municipais, para que possamos realizar essa audiência na cidade de
Imperatriz. E sendo de fora de Imperatriz, não sendo da cidade de
Imperatriz, tenho um carinho, respeito, defendo políticas públicas
para Imperatriz, defendo a cidade de Imperatriz. E conte não só com
meu apoio, com a minha solidariedade, mas com toda as minhas ações
ombreando juntamente com V. Exa. e com Marco Aurélio e
principalmente todos aqueles que anseiam, que desejam a criação do
Estado do Maranhão do Sul. Conte comigo, Deputado Antônio Pereira.
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O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Agradeço
vosso aparte. Já concedo ao Deputado Rigo. Incorpore-se também aí.
Peço à Mesa que incorpore o aparte do Deputado Wellington do Curso
ao nosso pronunciamento. E concedo aparte aqui ao Deputado Rigo
Teles, representando ali a região de Barra do Corda.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Muito
bem, Deputado. Obrigado pelo aparte. Deputado Antônio Pereira,
essa questão, nós já discutíamos ela aqui ao longo de muitos anos. Eu
já com alguns mandatos nesta Casa aqui sempre o acompanhei e sempre
fui a favor, até porque Barra do Corda se encontra na região Centro-Sul
maranhense e dentre os municípios ali Arame, Grajaú e Formosa da
Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Itaipava do Grajaú, vários
municípios que nós trabalhamos, fazemos política, fazem parte da
região Centro-Sul maranhense, região Sul do Maranhão. Eu só queria
que V.Exa., como o Deputado Marco Aurélio, que nós modificássemos
um pouquinho, em vez de Região Tocantina, Região Sul do Maranhão,
porque nem todos os municípios estão na Região Tocantina. Isso aí
pode gerar um conflito na hora do plebiscito. Então, Imperatriz já é
capital natural.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Sul do
Maranhão, V.Exa. tem razão.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Então,
Região Sul do Maranhão, porque nem todos, não tem dez municípios
na margem do rio Tocantins. E temos setenta municípios que nem
estão na margem do rio Tocantins, mas fazem parte do Sul do
Maranhão, como é o Estado Sul do Maranhão. Então, V.Exa. levantou
num momento excelente, onde o Senador pelo Estado do Tocantins
Siqueira Campos tem um vasto conhecimento nesta área, foi quem
criou o Estado do Tocantins, foi o primeiro Governador do Estado do
Tocantins, Senador de vários mandatos e tem conhecimento desta causa.
Eu acredito que dessa vez possa passar. E eu como já fui Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, por várias vezes, aqui nesta Casa,
sempre fui a favor da criação de novos municípios, como sou a favor
da criação de um novo estado no Maranhão. O Maranhão,
geograficamente, é um estado muito longo, muito grande, de São Luís a
Balsas ou de São Luís a Imperatriz são setecentos, oitocentos
quilômetros. Então, nós estamos ali, Barra do Corda, a minha cidade,
nós estamos a trezentos e setenta quilômetros de Imperatriz, do Rio
Tocantins. Estamos a quatrocentos e trinta quilômetros da capital, São
Luís. Então, um estado com extensão territorial muito longa. E V. Exa.
levantou um tema realmente que merece ser discutido nesta Casa.
Merecemos formar uma comissão e ir a Brasília convencer os nossos
senadores, convencer os senadores, para que possam aprovar. E, com
certeza, o povo do Maranhão, o povo da Região Centro/Sul maranhense
e do Sul do Maranhão, na hora do plebiscito, vota sim a favor do novo
estado. Parabéns a V. Exa., parabéns aos Deputados que fazem parte
desse contexto, que lutam para ver essa divisão que nesse momento é
uma divisão que só tem a crescer com o Estado do Sul do Maranhão
dividindo com o estado aqui do nosso Maranhão, com certeza, o
Maranhão só tem a crescer e desenvolver cada dia, como vem
desenvolvendo a nossa região, a Região Centro/Sul do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Obrigado,
Deputado Rigo Teles, pelo aparte, incorporo ao nosso pronunciamento.
Dizer que...
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Arnaldo Melo V. Exa. também quer contribuir com o debate? Concedido
o aparte para V. Exa., Deputado Arnaldo Melo, com a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (aparte) Deputado Antônio Pereira, obrigado, antecipadamente, pelo aparte.
Gostaria de emitir uma opinião, com certeza, ...
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Arnaldo, com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (aparte) – Com
certeza, V.Ex.ª está lembrado outros momentos nos quais nós tivemos
essa discussão. Trago como contribuição apenas a sugestão de que os
Deputados estaduais e federais tratem desse assunto de forma prioritária
e que inclusive os Senadores do Estado do Maranhão sentem-se para
discutir a verdadeira situação. Da última situação que nós enfrentamos,
nós entendemos, naquela ocasião, que era inviável o projeto no sentido
econômico para o Estado do Maranhão. Naquele momento,
economicamente, não era recomendável que houvesse a divisão, mas
no sentido de se proibir que o adolescente cresça pela dificuldade do
pai ou da mãe. Isso não tem lógica, Deputado Antônio Pereira. Então,
eu sempre fui favorável às emancipações, sempre defendi essa bandeira,
mas nós temos alguns percalços para superar. Daí a minha sugestão
que V.Ex.ª com outros Deputados, inclusive eu me coloco à disposição
também para nós conseguirmos unir, Deputado Antônio Pereira, a
classe política em torno desse assunto. A classe política da Região
Tocantina, que será área emancipada, é a mesma classe política de todo
o estado. Nós, Deputados de todas as regiões, precisamos ter essa
compreensão para superarmos o problema da ordem econômica do
estado como um todo e entender que é importante que aquela região,
tão pujante, tenha a sua própria estrutura governamental. No entanto,
se nós não tivermos a unidade entre os nossos Senadores do Maranhão,
nós somos políticos, Deputado Marco Aurélio, e conhecemos, o ciúme
é uma postura natural de todos aqueles que lutam, de todos aqueles
que vivem, é um sentimento natural do ser humano, e o político não é
diferente. Então, nós precisamos ter esse entendimento entre nossos
Senadores maranhenses, entre os nossos Deputados federais, os nossos
Deputados estaduais, Prefeitos, Vereadores e o Governo do Estado
como um todo, para que se faça esse trabalho e no plebiscito se tenha
sucesso. Já se fez muito trabalho em torno disso, mas nós temos o
problema do plebiscito, não passa plebiscito em nenhum lugar. Pela
legislação atual, V.Ex.ª conhece, todos os colegas que já estudaram esse
assunto, pela legislação atual, se não houver um acordo político entre
as classes, não passa plebiscito nem em município de 5000 habitantes,
imagina um plebiscito para se criar um estado. Então, é a recomendação
que eu trago e me coloco inteiramente à disposição para discussão do
caso. Acho que o momento é propício, é um ano que não é eleitoral. No
próximo ano, não poderemos fazer muitas alterações, mas trago essa
contribuição de que se leve o assunto para o campo político em todas
as esferas, para que possamos superar a questão de ordem plebiscitária.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Obrigado,
Deputado Arnaldo Melo. Falou a voz da experiência. Trouxe aqui
realmente uma importante lembrança da conscientização dos nossos
irmãos do Norte. Eu dizia sempre, Deputado Marco Aurélio, que hoje,
principalmente hoje, a divisão, a criação do novo Estado do Sul do
Maranhão seria muito bom parta o sul e excelente para o norte, mas
nesse caminho nós temos que fazer a conscientização da classe política
dentro de uma maturidade, buscarmos aí, essa conscientização, essa
união, a maior uniformidade possível para, como bem disse aqui o
Deputado Arnaldo Melo, não haja aí uma inviabilidade dentro do
plebiscito. Portanto...
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Antônio
Pereira? Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado,
vou conceder primeiro ao deputado, mas antes eu queria dizer uma
coisa importante que o Deputado Wellington disse. Deputado Marco
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Aurélio, no passado recente tivemos aqui e víamos que um dos motivos
do povo do Sul do Maranhão querer exatamente a emancipação, era a
ausência do Estado naquela região, do Poder constituído, especialmente
do Executivo. Dos outros Poderes, mas especialmente do Executivo.
Hoje eu acho que o povo, da região do Sul do Maranhão, diminuiu o
seu pensamento em relação a essa questão, até porque o Estado tem se
feito mais presente naquela região. Mas outras questões são
importantes, a questão, como foi dito aqui, do tamanho, do gigantismo
do território maranhense. A questão da cultura, que acho de grande
importância, deputado Rigo Teles, a cultura ali daquela região é diferente,
a colonização foi diferente. Fomos colonizados principalmente ali pelo
povo do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, há um pensamento diferente
e eu espero que haja uma compreensão do Governo, em especial do
Governador Flávio Dino, de suas lideranças, dos Senadores
principalmente, dos Deputados Federais, porque sem a classe política
nós não caminharemos. Sem a conscientização dos nossos irmãos do
Norte do Estado nós não caminharemos. E é preciso que todos nós nos
unamos por essa causa maior. Porque, como eu disse e quero repetir:
muito bom para o Sul, excelente para o Norte do Maranhão. Eu quero
conceder o aparte ao Deputado Pastor Cavalcante, deputado ali de
Imperatriz e de Açailândia, e logo a seguir o Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado, peço
logo a seguir o Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (aparte)
– Senhor Presidente, nobre Deputado Antônio Pereira, pessoa do meu
respeito e da minha admiração, quero cumprimentar em destaque e
também aplaudir por trazer à tribuna desta Casa esse tema tão
importante que é a criação do novo Estado na nossa Região Tocantina.
Eu não tenho o mesmo discurso de V. Ex.ª que tem vários mandatos e
eu estou no primeiro mandato, mas quero dizer neste momento de
aparte que V. Ex.ª me concede que no meu gabinete eclesiástico eu
tenho um mapa desse projeto do novo Estado. Estou sempre orando
para que isso aconteça e talvez tenha sido por isso que a iluminação
divina veio ao coração dos senadores que no sentimento de
desenvolvimento assinaram um documento que reacende esse desejo
do coração de todo o povo da Região Tocantina pela criação desse
novo Estado. Eu estou solidário e farei todo o esforço possível que
tiver ao meu alcance, não havendo prejuízos, mas considerando o
desenvolvimento que poderá acontecer tanto na nossa região como
nesta região. Quero me colocar à disposição. Estou de pleno acordo e
colocarei todos os meus esforços para isso acontecer. Não me pergunte
do que sou capaz nesse projeto, dei-me a missão. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Muito
obrigado e obrigado pela disposição. Senhor Presidente, o Bloco ainda
tem um tempo. Gostaria de usar. Não, tempo do Bloco nós temos
ainda.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, eu peço que complete o tempo todo do Bloco.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Faltam 12
minutos. Foram 10, mais 15, 25, para 37, 12. 12 minutos. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Então, está autorizado, 12 minutos.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – 12
minutos, obrigado. Concedo o aparte ao Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZE INÁCIO (aparte) - Deputado
Antônio Pereira, importante V. Exa. trazer esse debate sobre um tema
que é muito debatido em toda a Região Tocantina, na região Sul do
nosso estado. Nós reconhecemos a luta de V. Exa., ao longo dos mandatos
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que V.Exa. já teve, aqui, oportunidade de representar o povo do
Maranhão. Não só trazer o debate, mas também se empenhar na
concretização dessa que seria uma importância muito grande para a
emancipação política econômica e administrativa daquela região. V.
Exa. também sabe a nossa atuação na Região Tocantina, a nossa
referência que temos sobre o município do Itinga, Sítio Novo, João
Lisboa, porque nós atuamos conjuntamente em vários municípios
daquela região, que hoje representa em torno de 30% do nosso mandato.
Então, sou muito agradecido à Região Tocantina. E é por isso que
estou sempre lá também defendendo os interesses daquele povo. Nós
estaremos no dia 24 em Sítio Novo, Amarante, participando da
inauguração dessa histórica obra que leva o desenvolvimento para a
região. Mas, entrando no mérito desse importante tema, quero dizer
que ele, por si só, se sustenta não só pela representatividade política
que tem a região. Várias lideranças de destaque que tem nosso estado,
que representa a Região Tocantina e Região Sul. A força econômica que
tem a região. A região de maior produção agropecuária do estado está
entre a Região Tocantina e a Região Sul do estado. Grande produção de
soja, destaque na produção de celulose. Muita coisa que é produzida
no nosso estado é oriunda daquela região. E trago também o terceiro
elemento que eu considero muito importante, que é a dimensão
territorial do nosso estado. O estado do Maranhão é um dos estados
de maior dimensão territorial do país. Eu posso fazer um relato, fazer
um relato de uma viagem recente nossa nesse último final de semana.
Saí de São Luís na sexta-feira e andei quase dois mil quilômetros. Fui
de São Luís, passando por Presidente Dutra, até Fortuna, Paraibano.
Fui a São Domingos do Azeitão, que já é região sul do estado. Voltei
por Pastos Bons, São João dos Patos. Fui em Sucupira do Riachão e
depois Barão de Grajaú e atravessei o Rio Parnaíba. Passei pela região
leste, região das Chapadas. Passei pela região do Cerrado e de Barão de
Grajaú. Atravessei para o Piauí. Fui até Teresina para amanhecer no
município de Timon, que é uma outra região. Então foram quase dois
mil quilômetros. E dois mil quilômetros se atravessa todo o estado,
anda os quatros cantos do estado, por exemplo, como o Estado de
Sergipe, assim como se anda por todo país, alguns países da Europa,
no caso de Portugal que V.Exa., inclusive citou. Então, eu destaco a
questão da dimensão territorial do nosso estado, a representatividade
política que tem a região e a pujança, a força econômica que tem a
região que pode se autossustentar. Não é à toa que Imperatriz pela
representatividade que tem na geopolítica econômica do Estado do
Maranhão é considerada também a nossa capital, a segunda capital do
estado. Então, um tema importante, o Senado vai se debruçar sobre
esse tema. E nós, maranhenses, no futuro, vamos nos manifestar sobre
a importância ou a necessidade ou não de se dividir o estado, criar o
Estado do Maranhão do Sul. E para concluir eu quero lhe dizer que os
últimos estados criados tanto o Estado do Tocantins como o Estado do
Amapá se desenvolveram consideravelmente após terem autonomia
política administrativa e financeira. Então é um grande debate que nós
temos que trazer para esta Casa, muito embora a primeira decisão é do
Congresso Nacional, mas esta Casa Legislativa, que representa o povo
do Maranhão, precisa trazer esse debate para cá e fazer como V.Exa.
está fazendo, debater, destacar a importância desse grande debate.
Vossa Exa., está de parabéns!
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado,
Deputado Zé Inácio, incorporo o Vosso aparte ao nosso pronunciamento
e para terminar, Senhores Deputados, para terminar...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES -V.Exa.
concede um aparte?

me

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Hélio, eu concedo a V. Exa...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Se for possível,
senão eu faço um pronunciamento depois.
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O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Mas eu
concedo e gostaria também depois, de ver o Vosso pronunciamento. Eu
quero dizer aos Senhores Deputados que é importante que nós deixemos
alguns encaminhamentos. Primeiro encaminhamento, Deputado Marco
Aurélio, V.Exa. deu a ideia de visitarmos o Senado, as pessoas
responsáveis por esse Projeto de Resolução, irmos a Brasília, que foi
reforçado pelo Deputado Rigo Teles. E eu acho assim uma excelente
ideia. A questão da audiência que nós já pedimos, Senhor Presidente, já
pedimos a esta Casa também a audiência, mas se a nossa foi após a do
Deputado Wellington, que eu peço ao Deputado Wellington apenas
para subscrever. O que eu gostaria que era essa primeira audiência
fosse feita em São Luís, aqui na sede da Assembleia. E eu vou dizer por
quê: Deputado Wellington, nós já tivemos outras experiências. Nós
não precisamos convencer, Deputado Hélio Soares, o povo do Sul do
Maranhão porque ele já está convencido e sente essa necessidade. Nós
temos que convencer exatamente os nossos irmãos do Norte. Por quê?
Porque eu já vi, Deputado Zito Rolim, em outras situações, nós
levarmos muito essa discussão para a região Tocantina, para o Sul do
Maranhão, e deixarmos aqui e criarmos um conflito sem querer com o
resto do Maranhão. Então, essa audiência não pode ser uma audiência
apenas política para mostrar que estamos a favor do Sul do Maranhão,
não, da criação do Sul do Maranhão, não! O povo lá já sabe disso. Nós
temos que trazer essa discussão exatamente para os outros lugares do
Maranhão para conscientizar os nossos irmãos maranhenses,
especialmente do Norte. E eu quero aqui, porque eu pedi essa audiência
para São Luís, se deslocando de Imperatriz, para diminuir esse efeito
que, no passado, nós vimos, pela experiência que tivemos aqui, nesta
Casa legislativa. Eu quero aqui dizer, Deputado Marco Aurélio, quero
que V.Ex.ª seja o segundo, o Deputado Pastor Cavalcante, o terceiro, o
Hélio, o Zé Inácio, todos numa frente parlamentar para que nós
possamos acompanhar, não só aqui na Casa, mas também no Senado,
essa questão do plebiscito e a criação desse novo estado tão importante
para o povo do Maranhão do Sul e do Norte. Eram esses os
encaminhamentos. Finalmente, eu vou terminar, mas antes eu quero
escutar e, por último, e tão importante ou mais, o aparte do nosso
querido Deputado Hélio Soares, que também sempre foi votado ali na
Região Tocantina e, diga-se de passagem, sempre defendeu o Maranhão
do Sul.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Obrigado, Deputado. V.Ex.ª levanta um assunto importantíssimos que
mexe com o sentimento da Região Tocantina. Uma das questões que
V.Ex.ª levantou aí, que lá não precisa fazer mais campanha, não precisa
fazer mais conscientização, mas, na verdade, o que o povo mais quer
naquela região é a sua verdadeira independência, não querendo dizer
que é ruim o Maranhão em um todo, mas vejamos. Representa aquela
região, antes de algumas indústrias, até há três anos, 16% per capita do
nosso Maranhão. Ao nosso pensamento, o nosso sentimento adicionado
ao sentimento daquele povo do Maranhão, que é um só, todos nós
temos a mesma responsabilidade, eu ainda, desde o segundo mandato,
Vossa Excelência ainda não era Deputado, mas já era uma liderança
notável, forte daquela região, usava a sua profissão em prol daquela
população, auxiliando os mais necessitados na área de saúde, que foi
quando lhe conheci, muito tempo atrás. A sua dedicação, a sua
responsabilidade com aquele povo é grande e nós precisamos frisar
bem no aparte importantíssimo do Deputado Arnaldo Melo, que
também já passou por várias etapas aqui nesta Casa, vários governos,
tem uma experiência muito grande. E V.Ex.ª tocou em um ponto que
precisamos adicionar com a classe política principalmente, no
Maranhão, no todo, porque o plebiscito, se não tiver uma
conscientização aqui do Maranhão no Norte, do Leste, é impossível.
Nós temos outro problema que eu vejo gravíssimo, Deputado Antônio,
com o Pará. Ali o Carajás foi bem pertinho, mas a classe política não
foi trabalhada, então votou só a parte do Carajás. Então, se não tiver
essa mobilização do Maranhão geral, nós vamos novamente tocar no
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sentimento daquela população e também, na qualidade de políticos,
ficaremos frustrados mais uma vez. Na época, inclusive, eu era até
taxado de ser contra o Maranhão do Sul. Quando eu tinha oportunidade,
na época eleitoreira, na época da eleição eu nem tocava nesse assunto.
Passava a eleição e eu ia para lá, está certo? Dizia do meu sentimento
e das dificuldades. Tanto que uma vez teve uma reunião no Congresso
e não apareceu nenhum Deputado Federal, que eu me refiro, na época,
e eu representei, falei até na época como representante da região e do
sentimento daquela população. Enfim, fizemos aquele movimento todo,
não houve plebiscito aqui, mas houve no Pará e não passou. E aí teve
o Decreto que realmente cancelou tudo. E agora novamente, eu fiquei
até surpreso de ser um Senador do Tocantins que entrou com esse
requerimento no Senado. Os nossos senadores, deputado Antônio,
têm que estar mobilizados, todos os 03. Eu tenho certeza que eles não
vão ser contra. Eu julgo assim pelo sentimento que eu tenho, porque
tem um ditado até bíblico: “O bom julgador, por si, julga os outros”.
Então não podemos condenar ninguém, nem sofrer antecipadamente.
Mas há a necessidade de uma união da classe política para conscientizar
a população daqui do Maranhão, propriamente dito, o Maranhão de
verdade para que o Estado Sul do Maranhão seja contemplado. Eu sou
a favor, muito obrigado e estou à disposição.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Muito
obrigado, Deputado Hélio, eu incorporo ao nosso pronunciamento.
Sei que V. Ex.ª fala de coração, porque em outras oportunidades já
demonstrou isso. V. Ex.ª trouxe um assunto, para concluir, muito
importante. A questão econômica, Deputado Edivaldo Holanda, eu
não sei, eu não tenho esses números ainda, mas vou fazer um estudo.
Pedi até inclusive para a Consultoria desta Casa fazer esse estudo...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Era 16%...
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PERE IRA - O
Deputado Hélio trouxe um número aqui, 16%. Se for isto, apenas isto,
para vocês verem que não haverá um impacto importante na economia
do Maranhão do Norte, digamos assim. Portanto, é mais um motivo
para o Norte, no plebiscito, votar a favor dos seus irmãos, maranhenses
do Sul, para que se possa desenvolver aquela região. Mas vamos fazer
esse estudo.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Embora, Deputado Antônio, tenha sofrido alguma alteração, nos últimos
04 anos, com as aciarias de Açailândia, a Susano também que voltou a
funcionar, deve ter tido uma alteração no nosso PIB.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado,
muito obrigado. O nosso tempo se esgotou, termino as minhas
palavras...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Antônio, Deputado Wellington do Curso, só uma Questão
de Ordem, rapidinho?
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado,
o nosso tempo já se esgotou, V. Ex.ª pode fazer a Questão de Ordem
quando não houver orador na tribuna, porque o tempo esgotou. Senhor
Presidente, V. Ex.ª concede, um minuto de aparte?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Um aparte ao Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - É só para lembrar a V. Ex.ª que já criamos inclusive a Frente
Parlamentar Maranhão do Sul, inclusive o Senhor também faz parte,
só precisava verificar os deputados que não estão nela, para que a
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gente possa reativá-la. Desde 2017 criada com ata. A gente vai verificar,
conversar com o V. Ex.ª para verificar.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Do
mandato anterior?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
2017.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Mas eu
acho que renovamos este ano. Muito bem, deputado. Eu terei, se a sua
estiver vigente eu terei... senão, nós já entramos hoje, não foi ontem
não, foi hoje entramos com a criação da Frente Parlamentar. Mas
senhores deputados, eu quero apenas dizer que conto com os colegas
deputados aqui desta Casa para que possamos juntos, em igualdade,
lutarmos por essa causa que considero justa. Justa para todos os
maranhenses. Conto com a bancada federal, os deputados federais e os
senadores todos e conto, principalmente, com a população do Maranhão
do Norte, com a capacidade de compreensão da população do Maranhão
do Norte. Que Deus abençoe essa causa e nos dê sabedoria para
conduzi-la. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bloco Parlamentar Democrático, Deputado
Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu irei usar na tribuna o tempo total.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Oito minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, subo mais
uma vez, a essa tribuna, hoje, para aproveitar o momento e aproveitar
a visita do Presidente da Associação dos Criadores de Gado do Estado
do Maranhão, senhor Ivaldecir Mendonça, que se encontra aqui na
Assembleia Legislativa. E, desde já, quero agradecer sua presença, Dr.
Ivaldecir. É muito importante que a gente possa trazer assuntos ligados
ao agronegócio para a Assembleia Legislativa diretamente. E aqui eu
queria aproveitar alguns deputados presentes, como o Deputado
Edivaldo Holanda, Deputado Rigo Teles, Deputado Carlinhos Florêncio,
Deputado Arnaldo Melo, Deputado Hélio Soares, Zé Gentil e outros
deputados que estão aqui presentes, Zito Rolin, para pedir o apoio,
pedir o incentivo, pedir que V. Exas. realmente tratem a pauta Expoema
de forma célere, de forma urgente. Aproveitando aqui também o
Deputado Edivaldo Holanda, que eu tenho tanto carinho, muito respeito.
Queria pedir a V. Exa. que a gente, por meio do município de São Luís,
do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que eu sei o compromisso que o
Prefeito tem com esta cidade em vários setores, como na saúde, na
educação, na infraestrutura, no esporte, no lazer. E agora trazer esse
assunto, que a gente possa fazer junto com o senhor Ivaldecir e V. Exa.,
Edivaldo Holanda, que leve esse assunto dentro da Secretária de
Agricultura, de Esportes e de Lazer desta cidade. É muito importante.
É um evento a Expoema que já é tradição. Lembro-me muito bem,
Deputado Zito Rolim, eu, quando criança, meus pais me levando para
participar da Expoema. Meu pai, que é agropecuarista, o ex-deputado
Raimundo Louro, ex-prefeito Raimundo Louro, da cidade de Pedreiras.
E, sempre, Raimundo Louro, minha mãe, Adelaide, iam para a Expoema
para, primeiro, adquirir experiência dentro do agronegócio, adquirir
genética dentro daquela exposição, que é a Expoema, e, principalmente,
comercializar seus bovinos ou equinos. Isso eu falo em nome de todos
os agropecuaristas, pessoas que são colaboradores desse evento tão
importante não só para a cidade de São Luís como também para o
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estado do Maranhão. Nós tivemos agora na fazenda do amigo
Dominguinhos, na cidade de Bacabal, um Dia de Campo. E lá foi
comercializado todas as reses que foram apresentadas, gerando um
montante grandioso de recursos ali de comercialização, Deputado
Edivaldo Holanda. Então isso fomenta a nossa economia. A Expoema
vem gerar emprego, vem gerar renda. Eu que sou um defensor incansável
do esporte de vaquejada no Estado do Maranhão, onde que nós
precisamos da Expoema também para vender nossos animais, adquirir
novos animais. E é o que nos proporciona isso tudo é a Expoema. Eu,
Dr. Ivaldecir, fico muito satisfeito da sua presença, aqui na Assembleia
Legislativa. Quero parabenizá-lo pela gestão que V.Exa. tem feito junto
a Associação dos Criadores de Gado do Estado do Maranhão, sempre
lhe acompanho, V.Exa., no ano passado esteve em Santa Inês, na
vaquejada do nosso amigo Berguinho, no Parque Mãe Lucila. Esteve
no Dia de Campo do Dominguinho. Em todos os eventos que envolvem
o agronegócio V. Exa. está presente. E eu vim aqui mesmo nesta tribuna
que isso não é a causa do Deputado Vinícius Louro, esta é uma causa,
Deputado Edivaldo Holanda, de todos nós, principalmente de V.Exa.,
que eu sei que V.Exa. sempre foi preocupado. E eu tenho um espelho
da sua forma de fazer política, aqui dentro da Assembleia Legislativa,
o Deputado Vinícius Louro sempre o acompanha porque sabe que a
experiência que V. Exa. tem ela ecoa em São Luís e ecoa no Estado do
Maranhão. E nós precisamos tanto do Governo do Estado do Maranhão
para esse evento tão importante como da Prefeitura de São Luís, que
eu quero aqui, dentro do possível também poder contribuir e ajudar
V.Exa., que essa é uma causa de todos nós, Deputados, porque sei que
aqui vem gente de Pedreiras, Trizidela do Vale, Codó, Caxias, Tuntum,
Barra do Corda, Imperatriz, Timon, Barreirinhas, todo o pessoal da
Baixada que vinha de Pinheiro, todos os cantos, Deputado Ariston, do
estado do Maranhão vem visitar essa festa tão grandiosa, que é a
Expoema. Então, eu quero aproveitar aqui que cada Deputado
representa uma classe, que cada Deputado representa um segmento,
que cada Deputado representa uma cidade, uma região que possa
também colaborar, contribuir e apoiar a nossa Expoema, que hoje é
tradição, é uma festa popular, é uma festa voltada para as pessoas, às
famílias que ali como eu, quando era menor, quando era criança
participava com a minha família, com o meu pai e minha mãe. E eu hoje
é como o dr. Ivaldecir estava falando, quando se trata de Expoema uma
geração que nós temos vem a emoção. E hoje qual o retrato disso,
Deputado Edivaldo? São os pais que eram crianças, outrora, levar seus
filhos para conhecer... aqui nós temos pessoas na capital que nunca
tiveram a oportunidade de conhecer um haras, que nunca tiveram a
oportunidade de ver um animal bovino, um equino, um caprino, aves,
que ali tudo proporciona, que se a gente for trazer a grandeza da
Expoema, nós temos a comercialização de produtos agrícolas, de
tratores, de veículos. Nós temos comercialização, quando se trata de
alimentos, ali uma praça de alimentação grandiosa, dentro da Expoema.
Nós temos vários segmentos. Então aqui eu fico vendo a dificuldade, a
forma, até nesse momento de crise que o país está passando, o Maranhão
está passando, as cidades estão passando, e isso também reflete na
Expoema, essa crise também vem para a Expoema. E aí mais do que
nunca nós temos que chamar os órgãos públicos, as pessoas, os agentes
públicos, os prefeitos, os agropecuaristas para que a gente possa
reforçar ainda mais o apoio à Expoema. Então eu quero aqui me deixar
à disposição, Dr. Ivaldecir, quero até pedir ao senhor se tem como a
gente ver a questão do esporte na vaquejada dentro da Expoema, porque
hoje, aqui mesmo na cidade de São Luís, nós já temos vários parques
de vaquejada com seus chefes de equipe. Proprietários de haras têm o
seu parque de vaquejada e querem se apresentar, então, para concluir,
Senhor Presidente, nada mais justo do que se apresentar no Parque de
Independência lá na Expoema, que para mim seria um sonho de consumo
e um sonho que tenho vontade de correr vaquejada. Nada mais justo do
que começar uma festa tão grandiosa como é a Expoema. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
Adriano Sarney declina. Bloco Parlamentar Solidariedade, Deputado
Wellington. PSDB, por cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e difunde as nossas ações, o nosso
mais cordial bom dia. Infelizmente, o líder do Governo, Deputado
Rafael Leitoa, não se encontra mais presente, porque, no início da
manhã, ao falar sobre alguns pontos pendentes do Governo do Estado
do Maranhão, nós também registramos que o Governador do Estado
do Maranhão gasta dinheiro público para fazer propaganda e dizer que
é o melhor Governador do Brasil, e o Deputado Rafael Leitoa veio
defender o Governador Flávio Dino, mas eu queria só listar alguns
pontos de esclarecimento por parte do Deputado Rafael Leitoa.
Primeiro, efetivo da Polícia Militar, o Governador Flávio Dino disse
que são 15 mil homens, mas, na verdade, o efetivo da Polícia Militar
não passa de 11 mil homens. Hoje, vou apresentar não só para a
imprensa, mas de forma especial ao líder do Governo, para que ele
possa prestar os esclarecimentos sobre o porquê de o Governador
Flávio Dino estar gastando dinheiro público com propaganda mentirosa,
com propaganda enganosa. Além disso, Governador Flávio Dino,
agradeça ao Deputado Rafael Leitoa porque, graças ao seu líder, graças
ao Deputado Rafael Leitoa, hoje vou representar o Governador Flávio
Dino. Então, Governador Flávio Dino, agradeça ao seu líder, porque o
seu líder, ao rebater, na verdade só está fazendo uma provocação para
que a gente prove que o Governador Flávio Dino gasta dinheiro público
com propaganda enganosa. Vamos representar o Govenador Flávio
Dino, pode divulgar. A Polícia Militar do Estado do Maranhão tem 15
mil homens. Solicitamos as informações não só da Secretaria de
Segurança Pública, como também do Governo do Estado, e a Secretaria
de Segurança Pública e a Polícia Militar informaram que não passa de
11 mil policiais militares. Vamos fazer a representação no Ministério
Público, duas representações, uma com relação ao efetivo da Polícia
Militar e outra gastando dinheiro público com propaganda mentirosa,
propaganda enganosa para dizer que é o melhor Governador do Brasil.
Segundo ponto, o Deputado Rafael Leitoa, fala que o Governador
Flávio Dino faz obras, obras, obras, obras. Beleza! Eu queria perguntar
ao deputado Rafael Leitoa se ele está fazendo a mesma obra igual à
obra lá do povoado Mamede, do Centro de Ensino Joaquim Soeiro? Já
fizemos uma solicitação, um requerimento, para a Comissão de Educação
desta Casa. Infelizmente o governador Flávio Dino se beneficiou por
conta do recesso. Hoje mesmo já falei com o Presidente da Comissão,
deputado Hélio Soares solicitando, o requerimento já foi feito e já foi
aprovado, solicitando a melhor data para que a comissão vá à cidade de
Barreirinhas e que possamos ir ao povoado Mamede. Porque o povoado
Mamede tem escola, Centro de Ensino Joaquim Soeiro Carvalho, lá no
povoado Sobradinho, e gastaram R$ 18 mil para uma reforma de uma
escola que está tomada por mato, só 03 salas estão funcionando e o
governo fez propaganda dizendo que é uma escola digna. O governo
mente para o Maranhão e para o Brasil dizendo que é uma escola
digna. Uma escola que não teve reforma e onde foram parar os R$ 18
mil que seriam colocados na reforma? Então estamos solicitando. E
não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta.
Deputado Rafael, essa é a quinta vez que estou solicitando de forma
oficial, ou melhor, a sexta, é a sexta vez, estou solicitando informação
oficial e que V. Ex.ª venha desmentir. Venha desmentir o deputado
Wellington para dizer que essa escola não consta na relação do governo!
Venha dizer que estou mentindo? A escola consta na relação do governo
como se fosse reformada, foram R$ 18 mil e a escola está lá depredada,
deteriorada, destruída. E fiz o correto pela Comissão de Educação da
Assembleia um Requerimento solicitando a visita in loco. Já foi
aprovada pela Comissão só falta o Presidente definir a melhor data. E
vou pedir brevidade. Porque, presidente, Vossa Excelência que me
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ouve neste momento, a população tem reclamado, professores e alunos,
e eles depositam uma confiança tão grande na Assembleia Legislativa,
na Comissão de Educação e eu já dei a minha palavra que o senhor ia,
que a Comissão de Educação ia e que possamos ir à Câmara Municipal
de Barreirinhas e logo após a Câmara Municipal de Barreirinhas que
possamos ir ao povoado Mamede verificar, in loco, a situação e por
meio da Comissão cobrar informações do governador Flávio Dino: por
que ele diz que é uma escola digna? E, principalmente, pela comissão
vamos cobrar do governador onde foram parar os R$ 18 mil que ele
disse que colocou na escola. É uma escola digna, mas é digna de pena.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Wellington, por mais dez minutos, no
Expediente Final.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Nonagésima Terceira Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezenove de agosto de dois mil e dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Doutor Yglésio, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Glalbert Cutrim, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Wendell Lages e Zé
Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Deputados
Wellington do Curso, Professor Marco Aurélio e Fernando Pessoa.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro
turno, votação nominal, a Proposta de Emenda Constitucional nº 005/
2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que acrescenta a letra
“D” ao Inciso XVI do Art. 19 e altera os parágrafos 3º e 4º do artigo 24,
da Constituição do Estado do Maranhão, que dispõe sobre os Militares,
que recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC) e foi aprovada com 25 votos favoráveis. Em segundo
turno, tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à redação final,
devido ao acolhimento de Emenda, o Projeto de Lei nº 050/2019, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, o manejo, o
comércio e o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos). Na
sequência o Presidente anunciou a discussão e votação em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 273/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre direitos quando
constatada exposição de produtos com validade vencida ou com
divergência de preço em mercados, hipermercados e supermercados do
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Estado do Maranhão e suspendeu a sessão para que a CCJC e a Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias se manifestasse sobre
o mesmo. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado
Neto Evangelista informou que o Projeto foi rejeitado na Comissão.
Esta decisão foi mantida pelo Plenário. O Projeto de Resolução
Legislativa nº 020/2019, de autoria do Deputado César Pires, foi
transferido devido à ausência do autor. Submetidos à deliberação do
Plenário, foram aprovados os Requerimentos n°s: 440/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja registrado nos
Anais da Casa, congratulações e parabenizando o Centro de Ensino
Ardalião Américo Pires, representado por sua gestora, Senhora Iusa
Bílio de Sousa Arruda, pelo excelente trabalho prestado para a educação
daquele município e 441/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhor Bruno Lobo,
parabenizando-o pela Medalha de Ouro no Pan-Americano, na fórmula
Kite Surf. O Requerimento n° 442/2019, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, foi retirado a pedido do autor. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Resolução Legislativa nº 042/2019, de autoria do Deputado Roberto
Costa; Requerimentos n° 443/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa e 444/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se a Deputada Mical
Damasceno. Na sequência, o Presidente encerrou a Sessão por falta de
quórum, sendo lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de agosto de 2019.

Ata da Nonagésima Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia treze de
agosto de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando
Pessoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano,
Edson Araújo, Othelino Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto
Costa e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente: Projeto de Lei nº 409/2019, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, que estabelece a isenção de pagamento de taxa de
emissão de segunda via de documentos roubados ou furtados no Estado
do Maranhão; Moção de Aplausos nº 015/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, manifestando extensa admiração ao esportista
maranhense Márlon Zanotelli, ganhador da Medalha de Ouro no PanAmericano de Lima, Peru, em 2019; Moção de Aplauso nº 016/2019,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, manifestando extensa admiração
à esportista maranhense Ana Paula Rodrigues, ganhadora da Medalha
de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019; Moção de Aplauso
nº 017/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, manifestando
extensa admiração ao jornalista Giovanni Spinucci, apresentador do
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JMTV 2ª Edição, da TV Mirante, afiliada maranhense da TV Globo;
Moção de Aplauso nº 018/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
manifestando extensa admiração ao esportista maranhense Bruno Lobo,
ganhador da Medalha de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em
2019; Requerimento nº 436/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 11 de
setembro de 2019, para comemorar os 29 anos da Lei Federal nº 8.078/
1990 (Código de Defesa do Consumidor), observando sua grande
importância na garantia dos direitos dos consumidores maranhenses;
Requerimento nº 437/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 03 de outubro
de 2019, destinada a homenagear o atual Secretário de Estado de
Segurança Pública do Maranhão, Senhor Jefferson Miler Portela e
Silva, para receber a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman;
Requerimento nº 438/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 15 de outubro
de 2019, para homenagear o Centro de Perícias para a Criança e ao
Adolescente (CPTCA) por seus 15 (quinze) anos de serviços públicos
para o Estado do Maranhão; Requerimento nº 439/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando a realização de uma Sessão Solene
em homenagem aos 44 (quarenta e quatro) anos do Sistema Nacional
de Emprego – SINE, no Estado do Maranhão; Requerimento nº 440/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja
registrado nos Anais da Assembleia Legislativa do Maranhão, que esta
Casa, congratula-se com os demais Barra cordenses, parabenizando o
Centro de Ensino Ardalião Américo Pires, representado por sua gestora
geral, Senhora Iusa Bílio de Sousa Arruda e também por sua gestora
auxiliar, Senhora Rosa Amélia Silva Feitosa, pelo excelente trabalho
prestado para a educação do referido município; Indicação nº 1017/
2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando um ônibus escolar para o
município de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA; Indicação nº
1034/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo; ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção
asfáltica e de iluminação pública da Rua do Egito, Vila Progresso,
bairro Recanto do Vinhais, nesta capital; Indicação nº 1035/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Pú blicos, Senhor Antônio Araújo, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica da
Rua Santa Rosa, bairro Planalto Turu, nesta capital; Indicação nº 1036/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica da
Avenida dos Agricultores e suas travessas, no bairro Cidade Olímpica,
nesta capital; Indicação nº 1037/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica da Travessa São José, Vila São Luís,
no bairro do Anjo da Guarda, nesta capital; Indicação nº 1038/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Pú blicos, Senhor Antônio Araújo; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação e
manutenção asfáltica da rua/ciclovia Santa Luzia, rua/ciclovia Esteban
Cento e Três, rua/ciclovia Centro Comercial, rua/ciclovia Cento e Um
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Se, estas ao redor do 6º Batalhão da Polícia Militar do MA, todas no
bairro Cidade Operária, nesta capital, bem como da rua/ciclovia Cento
e Três, também no referido bairro; Indicação nº 1039/2019, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Costa Camarão, solicitando um ônibus escolar para o município
de Paraibano – MA; Indicação nº 1040/2019, de autoria da Deputada
Doutora Cleide Coutinho, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, solicitando providências, por meio do ITERMA
– Instituto de Terras do Estado do Maranhão, com vistas a desenvolver
levantamentos topográficos e estudos concernentes a situação fundiária
do município de São Domingos do Maranhão e, consequentemente, a
definição da competente titularidade das áreas passiveis de
regularização; Indicação nº 1041/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino;
ao Secretário de Estado do Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira
e ao Secretário Municipal do Esporte e Lazer, Senhor Rommeo Amin,
solicitando a implementação de uma escolinha de futebol, onde será
construído o Estádio Edmar Barroso, bairro Santa Clara, para atender
as crianças que ali residem; Indicação nº 1042, 1043 e 1044/2019,
todas de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando ônibus escolares para os
municípios de Formosa da Serra Negra, Alto Alegre e São Francisco do
Maranhão, respectivamente. Concluída a leitura do expediente pela
Primeira Secretária, o Presidente determinou sua publicação e o
encaminhamento das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº
146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados (as): Wellington do Curso, Doutora Thaiza Hortegal, Rafael
Leitoa, César Pires, Doutor Yglésio, Paulo Neto e Doutora Cleide
Coutinho. O Deputado Wellington do Curso protestou contra a
desapropriação dos imóveis dos moradores do Cajueiro e acusou o
Governador Flávio Dino de pagar dívidas de campanha com o sangue
dos moradores do Cajueiro, classificando-o como covarde, omisso e
demagogo; A Deputada Doutora Thaíza Hortegal destacou os avanços
no tratamento dos autistas no Maranhão, no Município de Pinheiro e
falou de uma Indicação de sua autoria que solicita a criação de uma
Clínica Escola para o atendimento dos indivíduos com transtorno do
espectro autista; O Deputado Rafael Leitoa defendeu o Governador
quanto à decisão judicial que desapropriou os imóveis do Cajueiro,
dizendo que não cabe ao Governador impedir o cumprimento de uma
decisão judicial de um processo que já tramitou em todas as instâncias,
informando ainda que o Governador chegou a revogar o Decreto nº
30610, que declarava de utilidade pública os referidos imóveis, assim
que assumiu o Governo; O Deputado César Pires elencou uma série de
problemas enfrentados pela Universidade Estadual do Maranhão, por
ausência de recursos, enquanto, segundo ele, o Governador alardeia a
inauguração de um novo Campus no sul do Maranhão; O Deputado
Doutor Yglésio também defendeu o Governador Flávio Dino quanto à
decisão judicial que desapropriou os imóveis dos moradores do
Cajueiro; O Deputado Paulo Neto falou sobre sua presença no
aniversário de um ano do Hospital de Chapadinha, elogiando essa obra
significativa do Governo Flávio Dino, que atende diversos municípios
do Baixo Parnaíba. Por fim, a Deputada Doutora Cleide Coutinho
falou sobre uma Indicação de sua autoria solicitando estudos da situação
fundiária de áreas produtivas de São Domingos, visando garantir a
ampliação dessas atividades, via crédito bancário, que só pode ser
dado mediante a regularização fundiária. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que as Propostas de Emenda Constitucional
nos: 005/19 de autoria da Deputada Mical Damasceno e 008/19, de
autoria do Deputado César Pires, foram retiradas da Ordem do Dia a
pedido dos respectivos autores. Em seguida, anunciou a discussão e
votação, em único turno, do Parecer nº 433/19, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final ao Projeto
de Lei nº 225/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que
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declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão, o Festejo
do Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no Município de
Tuntum. Este parecer foi aprovado e o Projeto de Lei foi encaminhado
à sanção governamental. Com parecer favorável da CCJC e da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou o Projeto de
Lei nº 050/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas
(meliponíneos), que foi encaminhado à sanção governamental. O Projeto
de Lei nº 273/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, foi
transferido devido a ausência do autor. Na sequência o Plenário aprovou
o Requerimento n° 432/2019, de autoria do Deputado César Pires,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 03 de outubro
do ano em curso, para entrega da Medalha Manuel Beckman ao Senhor
Francisco Marialva Mont´Alverne Frota. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foi indeferido o Requerimento n° 433/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando que informe os motivos do atraso no pagamento
dos funcionários da LSL – Locações e Serviços, que presta serviços
para a Secretaria de Educação do Estado. Na sequência, foi deferido o
Requerimento n° 434/19, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias no
período de 05 a 15 de agosto, conforme atestado médico. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nos: 436, 437, 438 e 439/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior e 440/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente fez-se ouvir o
Deputado Fernando Pessoa, que relatou ter protocolado uma Moção
de Aplausos as Senhoras Ilza Bílio e Rosa Amélia, em reconhecimento
ao trabalho realizado no Centro de Ensino Ardalião Américo Pires em
Barra do Corda, que obteve o primeiro lugar no Sistema de Avaliação
do Estado do Maranhão. No Tempo dos Partidos e Blocos, se
pronunciaram os Deputados César Pires e Vinicius Louro. Pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, Deputado César Pires voltou à tribuna para
criticar o Governador Flávio Dino, denunciando a retirada de recursos
da saúde e a incapacidade de gestão do Governador. Pelo Tempo da
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Vinícius
Louro falou de uma reunião com lideranças de Capinzal do Norte, em
que se comprometeu em lutar por recursos para a cidade e também
criticou o atual prefeito pela ausência de realizações no município. As
demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado. No
Expediente Final, a Deputada Mical Damasceno defendeu as ações
positivas do Presidente Bolsonaro e o Deputado Fábio Macedo que
falou de uma reunião da qual participou, a convite do Ministério Público,
para discutir o Fórum de Combate à Mutilação e Suicídio. Ele enumerou
projetos de sua autoria que tratam sobre a prevenção, informação e
tratamento da depressão, incluindo o Dia de Combate à Depressão.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de agosto
de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em exercício. Deputada
Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado Fernando
Pessoa - Segundo Secretário em exercício.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 004 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 300/2019, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que Cria a Política Estadual do Etanol
Social.
Registra a justificativa do autor da propositura que, a finalidade
deste Projeto de Lei é inserir a agricultura familiar na matriz da produção
enérgica, de forma a propiciar a participação de pequenos produtores

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
rurais na cadeia produtiva de biocombustíveis. Hodiernamente, os
produtores rurais, principalmente os que se encaixam como agricultores
familiares, trabalham arduamente para atender as necessidades
alimentares da população, entregando na maioria das vezes ao
consumidor final os alimentos na forma in natura, ou seja, sem valor
agregado. Assim, o presente Projeto de Lei irá permitir e incentivar a
inserção da agricultura familiar na industrialização de sua produção,
situação essa que irá proporcionar maior renda ao homem que labora
no campo. Além de, consequentemente, inserir o produtor rural na
cadeia produtiva de biocombustíveis e garantir melhoria na qualidade
de vida do homem do campo.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto (Parecer nº 390/2019, na
forma de substitutivo). Posteriormente, a proposição de lei veio a esta
Comissão Técnica Permanente para análise meritória, no que diz
respeito ao incentivo pelo Estado às atividades econômicas e diretrizes
do desenvolvimento estadual, nos termos do art. 30, inciso XI, alíneas
“e” do Regimento Interno desta Casa.
O Brasil é pioneiro na produção do Etanol como
Biocombustível. Durante esses últimos 30 anos consolidou-se um
modelo de produção com acentuado grau de oligopolização (controle
de um grupo de poucas pessoas) do segmento. Por outro lado, a
economia política do Etanol parte para um histórico particular, o do
panorama da realidade das politicas e da produção do Etanol no Brasil
nas últimas 03 décadas e mostra como a economia Brasileira, em especial
a do Maranhão poderia ganhar como politicas capazes de democratizar
e desconcentrar a produção do Etanol e, consequentemente da
Agroenergia em geral-impactando o desenvolvimento regional e fluindo
nos padrões de distribuição de renda do país e do Estado do Maranhão.
Analisando a propositura de Lei, observa-se a importância da
mesma para a população, pois visa ao desenvolvimento da economia
maranhense pois envolve medidas que estimulam a produção do etanol,
o que ocasiona a geração de renda e consequente melhores condições
de vida à população na medida em que amplia o mercado de trabalho,
fomentando investimentos na produção de combustível sustentável.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando promover condições para o
desenvolvimento econômico e social da população maranhense.
Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o
presente projeto deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo,
visto que é inegável os objetivos da propositura para o desenvolvimento
econômico do Estado do Maranhão, conforme acima descrito. A medida
por si só atende a pertinência da matéria.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária
conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 300/2019, na forma do texto aprovado no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam
pela aprovação do Projeto de Lei nº 300/2019, nos termos do voto
do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente : Deputado Fábio Macêdo
Relator : Deputado Fábio Macêdo
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Vota a favor
Deputado Zito Rolim
Deputado Paulo neto
Deputado Antônio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
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Vota contra

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 015/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 348/2019,
de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 10.489, de 14 de
julho de 2016, que dispõe sobre a utilização e transferência dos saldos
credores acumulados do ICMS em decorrência de operações de
exportação de mercadorias, tratada no § 2º do art. 21 da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e revoga a Lei nº
8.616/ 2007.
Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 418/2019).
Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“e”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de
tributação e arrecadação.
Em suma, a proposição em análise, determina que o
estabelecimento exportador que tenha sido reconhecido pelo Poder
Executivo como projeto de investimento produtivo de relevante
interesse para o Estado poderá transferir o saldo remanescente dos
seus créditos para outros contribuintes.
Esclarece a Mensagem Governamental, que nessa perspectiva,
para disciplinar a aplicação desses valores, a Lei Estadual nº 10.489, de
14 de julho de 2016, estabeleceu a possibilidade de os créditos serem
utilizados para pagamento, a qualquer título, de imposto de
responsabilidade do próprio contribuinte, serem imputados a qualquer
estabelecimento do sujeito passivo situado no Estado do Maranhão e,
havendo saldo remanescente, serem transferidos para outro contribuinte.
Considerando que a acumulação de créditos do referido tributo
por parte de empresas exportadoras cria um passivo para o Estado de
difícil administração, o Projeto de Lei em comento tem por finalidade
alterar as disposições da Lei nº 10.489/2016 a fim de permitir que o
estabelecimento exportador (qualificado na forma do art. 1º, § 1º da
referida norma), possa transferir o saldo remanescente de seus créditos
para outros contribuintes, sem limite de prazo e desde que a transferência
seja previamente autorizada pela Secretaria de Estado da Fazenda SEFAZ.
Diante o exposto, a Lei Estadual poderá estabelecer o
procedimento para declarar o aproveitamento e existência dos créditos
para transferência entre estabelecimento da mesma empresa ou de
terceiros, com o intuito de criar mecanismos de defesa da arrecadação
tributária, evitando com isso, distorções no mercado e na arrecadação
do ICMS.
Sendo assim, observa-se que a proposição de Lei, sob exame,
se encontra em perfeita consonância com a Legislação
Infraconstitucional (Sistema Tributário Nacional).
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nº 348/2019, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade da proposição de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
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348/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio
Vota a favor
Deputado Zé Gentil
Deputado Rigo Teles
Deputado Hélio Soares
Deputado Paulo Neto

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 368/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 112/2019, de
autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a
reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos que tenham
sido elaborados com observância das Boas Práticas Operacionais (BPO)
e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), conforme
estabelecido pela legislação sanitária federal em vigor, por cozinhas
industriais, buffets, restaurantes e congêneres, padarias,
supermercados, feiras, sacolões, entre outras empresas do setor
alimentício.
Ficou estabelecido que a doação deverá ser gratuita e destina à
entidade público ou privada de assistência social e segurança alimentar,
excluída a destinação de alimentação para escolas de quaisquer espécies,
presídios e abrigos de adolescentes infratores.
Vedou-se a comercialização de produtos recebidos ou que
tenham sido produzidos com insumos advindos da doação prevista
nesta proposição.
Determinou-se competir ao Poder Executivo Estadual e
Municipal, o credenciamento, a fiscalização, a emissão e/ou a revogação
de certificado das entidades donatárias que se enquadrem nos requisitos
da proposição.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é
inconstitucional.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor trate de organização
administrativa do governo estadual ou de concessionária/permissionária
de serviço cabível ao Executivo, como é o caso em análise desta
proposição.
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e ATRIBUIÇÕES das
Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual. (acrescido
pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que tratem sobre organização
administrativa (concessão/permissão de serviço público) ou que visem
a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública
estadual, bem como a organização administrativa do Estado. Estes
dispositivos da Constituição estadual inviabilizam a continuidade
da proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o
PL estabelece diretamente atribuição a órgão do Executivo (art.
5º).

20

QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2019

Além disso, estabeleceu-se também competência para os
Municípios do Estado, ferindo a autonomia municipal dos entes
federativos, assegurada pela Constituição Federal nos arts. 1º e
18.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
112/2 019, por estar eivado de inconstitucionalidade formal
subjetiva.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 112/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adriano

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 432/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional
nº 006/2015, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
Modifica o Art.109, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, referente à Defensoria Pública Estadual.
A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.
Em suma, a Proposta de Emenda Constitucional sob exame
propõe nova redação ao caput do Art.109, da Constituição Estadual
para dispor que “a Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento de regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”.
Visa ainda a propositura, acrescentar ao Art.109, o parágrafo
único, para dispor que “são princípios institucionais da Defensoria
Pública, a unidade, individualidade e a independência funcional,
aplicando-se também, no que couber, o disposto nos arts. 72 e 76 da
Constituição Estadual”.
Por fim, propõe acrescentar dispositivo no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, para dispor
que “o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será
proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à
respectiva população”. Sendo que, no prazo estabelecido pelo § 1º do
Art. 98, do ADCT da Constituição Federal, o Estado Maranhão deverá
contar com Defensores Públicos em todas as unidades jurisdicionais,
sendo que a lotação destes ocorrerá, prioritariamente, atendendo as
regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento
populacional.
Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.
O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto, conhece limitações
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constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.
Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.
A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.
Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.
Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções
para a sua aprovação, conforme preceitua a Constituição Federal de
1988, em seu art. 24, inciso XIII, que prevê que compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
Defensoria Pública.
Ao revés, a presente PEC vai ao encontro do que prescreve o
art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
Observa-se que a propositura em análise não possui
impedimento para sua aprovação, viso que transcreve, em sua essência,
as disposições que o art. 134, e seguintes, da Constituição Federal
(com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 080/2014), em
especial o que é garantido pelo §2º, do art. 134, “às Defensorias
Públicas Estaduais são assegurad as autonomia funcional e
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, §2º.”
Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de
Emenda Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância
com as disposições legais e constitucionais.
Por fim, objetivando adequar à Proposta de Emenda
Constitucional à técnica legislativa, sugerimos a sua aprovação na forma
de substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opino
pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 006/
2015, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade, na forma de substitutivo anexo a esse parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 006/2015, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

Vota contra
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 006 / 2015
Altera a redação do caput e acrescenta parágrafo
único ao art. 109, bem como acrescenta o art. 63
no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, referente à Defensoria Pública do
Estadual.
Art. 1º. O art. 109, da Constituição do Estado do Maranhão,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 109 A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados.
Parágrafo único São princípios institucionais da Defensoria
Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto
nos arts. 72 e 76 da Constituição Estadual.” (NR)
Art. 2º. A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida do seguinte artigo:
“Art. 66 O número de defensores públicos na unidade
jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo
serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.
§1º No prazo estabelecido pelo §1º do art. 98, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988, o Estado do Maranhão deverá contar com
defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais,
observado o disposto no caput deste artigo.
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto do §1º deste
artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá,
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices
de exclusão social e adensamento populacional.”
Art. 3º. Essa Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 437/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 358/2019, de
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui a realização
do exame que detecta a trombofilia, à toda mulher em idade fértil, no
âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, o órgão responsável
pela saúde no Estado, poderá realizar campanhas sobre os riscos da
trombofilia em mulheres que fazem uso de anticoncepcional e são
portadoras do gene além dos cuidados que a gestante precisa ter para
prevenção e tratamento.
É sabido que, a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)
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O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as
atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder, sob
pena de ferir o princípio constitucional da independência e harmonia
dos poderes.
Ademais, a Magna Carta da República em seu art. 2º, estabelece
que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o
princípio da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado
Democrático.
Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o
princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da
reserva de iniciativa adentrando na esfera administrativa do Poder
Executivo, padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.
O Projeto de Lei em análise, apesar de toda sua
importância, precisa ser enviado ao Governador por intermédio
de uma Indicação desta Casa Legislativa para que o mesmo,
analisando a viabilidade econômica de implementação,
encaminhe um Projeto de Lei de igual teor ou do que melhor lhe
aprouver, visto que a proposição analisada cria atribuições a órgão
do Executivo, o que é deve ser de iniciativa privativa do Governador,
conforme citado acima.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
358/2019, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 358/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 441/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 361/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o
reconhecimento dos pacientes que apresentam fissura palatina ou
labiopalatina não reabilitados como pessoas com deficiência no âmbito
do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei em análise, fica estabelecido que
as pessoas que possuem más formações congênitas como fissura
palatina ou labiopalatina, quando não totalmente reabilitadas, serão
consideradas possuidoras de impedimentos de longo prazo de natureza
física que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
Registra a justificativa pelo autor que a fissura labioplatina é
um dos defeitos mais comuns entre as malformações dos seres humanos,
atingindo uma criança a cada 650 nascidos. Trata-se de um defeito de
não fusão de estruturas embrionárias. Inicialmente, tanto o lábio como
o palato são formados por estruturas que nas primeiras semanas de
vida estão separadas. Durante a formação normal da face, essas
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estruturas devem se unir. Se esse processo não ocorrer, as estruturas
permanecem separadas, dando origem às fissuras no lábio e no palato.
Essas alterações provocam problemas que vão além da estética,
dificultam a alimentação, prejudicam a arcada dentária, o crescimento
facial, o desenvolvimento da fala, a respiração, audição, entre outros
aspectos. Assim, os pacientes que não conseguem ser reabilitados
enfrentam uma vida pautada por sofrimento, discriminação e outras
dificuldades relacionadas com a anomalia.
Registra ainda a justificativa que o tratamento de reabilitação
dos pacientes acometidos por essa anomalia é bastante longo. Envolve
atuação de diversas especialidades. No total, em média, o tratamento
leva de 16 a 20 anos para se completar. Diante disso, a presente
proposição legislativa busca proteger aqueles pacientes que não
conseguem a reabilitação. São aqueles indivíduos que apresentam
alguma sequela no tratamento cirúrgico das fissuras, ou que não se
submeteram a tratamento por ausência de informação, por distância
física dos centros de tratamento, e por falta de serviços prestados no
âmbito do Sistema Único de Saúde. O projeto de lei visa assegurar a
plena integração dessas pessoas no contexto socioeconômico e cultural,
respeitadas as suas peculiaridades.
A proposição em análise dispõe em essência sobre a defesa
das pessoas com deficiência, incluindo neste grupo os pacientes
não reabilitados que apresentam fissura palatina ou
labiopalatina, garantindo-lhes os mesmos direitos daqueles
reconhecidos como portadores de deficiência. Essa matéria é
competência comum e concorrente dos entes federativos, nos
termos dos art. 23, II e art. 24, XII e XIV:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;[...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
[...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência;
Como se vê, a Constituição Federal em vigor, em seu arts. 23,
II e 24, XII e XIV, estabelece competência concorrente entre a União,
Estado e o Distrito Federal para legislar sobre proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência, bem como defesa da saúde e
consumo, proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência, assim como a Constituição do Estado do Maranhão, em
seu art.12, II, alínea “o”.
Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame tem amparo constitucional, visto que versa sobre a proteção e
defesa da saúde.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
361/2019, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e a
Estadual.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 361/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
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Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 442/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 363/2019, de
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da
Língua (testa da linguinha) em crianças recém-nascidas na rede pública
de saúde do Estado do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei é obrigatória a realização,
em toda a rede estadual de saúde, do Protocolo de Avaliação do Frênulo
da Língua (teste da linguinha) em crianças recém-nascidas, no âmbito
de maternidades e hospitais públicos, para fins de diagnóstico e
tratamento precoce das limitações dos movimentos causadas pela língua
presa, que podem comprometer funções de sugar, engolir, mastigar e
falar.
Convém ressaltar, que já foi editada Lei Ordinária Estadual
disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente Proposição
de Lei (Lei Ordinária nº 10.042, de 07 de abril de 2014).
Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente
propositura já está protegida nos termos da legislação
supramencionada, tornando o projeto de lei inócuo, contrariando as
regras de juridicidade.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de
normas sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente
proposição de encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis”.
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a
votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.
Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não
se admitirão proposições anti-regimentais, caso em espécie.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicialidade do Projeto de
Lei nº 363/2019, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento
Interno, considerando para tanto, que já foi editada Lei acima
supramencionada, disciplinando a matéria constante do presente Projeto
de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
pela prejudicialidade do Projeto de Lei nº 363/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

Vota contra
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É o voto.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 443/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 360/2019, de autoria da
Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui o “Prêmio Escola
Amiga da Natureza”.
Segundo o art. 1º do projeto de lei, o Prêmio “Escola Amiga
da Natureza” será entregue, anualmente, às escolas públicas e privadas
que apresentarem os melhores resultados no desenvolvimento de
programas e atividades voltados à questão da preservação do meio
ambiente.
Referido prêmio será concedido mediante seleção (art. 3º),
que, por sua vez será feita no âmbito de cada Diretoria de Ensino, de
acordo com as regras estabelecidas na regulamentação desta lei, que
deverá definir, no mínimo:
I - data fixa anual, preferencialmente em período próximo às
comemorações do meio ambiente;
II – formas de divulgação ampla da competição;
III – formas de inscrição e participação das escolas;
IV – instâncias e critérios para julgamento dos projetos;
V – mecanismos que garantam a transparência e a publicidade
do processo de escolha das escolas vencedoras;
VI – forma da condecoração;
VII – eventuais prêmios complementares;
VIII – formato da solenidade de premiação.
Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva
constitucional, alguns vícios de forma foram evidenciados.
O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual.
Observando-se os citados artigos verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.
A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa, matéria tributária e
orçamentária e serviços públicos;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual,
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de uma
premiação e seu devido pagamento.
Posto isto, as opções que se abrem ao Legislativo Estadual no
caso em pauta são o discurso legislativo e a indicação.
VOTO DO RELATOR:
Neste sentido, opina-se pela rejeição do presente projeto de
Lei visto que a proposição padece de inconstitucionalidade formal.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 360/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 447/ 2019
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o
Excelentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da
Assembleia Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 296, de
12 de julho de 2019, que “Altera a Lei nº 6.546, de dezembro de 1995,
que dispõe sobre Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do
Estado do Maranhão, a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, que
Reorganiza a estrutura da Empresa Maranhense de Administração de
Recursos Humanos e Negócios Públicos – EMARHP, extingue a
Comissão Central Permanente de Licitação, recria a Secretaria de Estado
do Turismo, transforma a Secretaria Extraordinária de Programas
Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos e dá
outras providências e a Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder
Executivo do Estado do Maranhão e dá outras providências.”
A presente Medida Provisória em seu art. 1º está alterando o
Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão
prevendo que o Corpo de Bombeiros Militar será o responsável pela
instalação e manutenção dos hidrantes com o auxílio do órgão ou
entidade responsável pelo sistema de abastecimento de água da
localidade onde será instalado o hidrante.
Já o art. 2º está alterando o art. 11 da Lei 11.000/19 prevendo
a possibilidade do Governador por Decreto delegar as Comissões
Setoriais de Licitação o procedimento para o Sistema de Registro de
Preços. O art. 3º convalida eventuais procedimentos licitatórios
realizados para o Sistema de Registro de Preços conduzidos por
Comissão Setorial de Licitação.
E o art. 4º altera o inciso V do art. 52 da Lei nº 10.213/15
transferindo o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FEDCA da Fundação da Criança e do Adolescente do
Estado do Maranhão para a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
e Participação Popular.
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica
Pertinente para exame e parecer.
Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional,
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência,
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.
Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os
Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a
possibilidade de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas
Provisórias desde que seja observado os princípios e vedações
estabelecidos na Magna Carta Federal, in verbis:
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“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória
pelos Estados-Membros, desde que esse instrumento
esteja expressamente previsto na Constituição estadual
e que sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao
prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos
entes federativos para explorar diretamente, ou por
concessão, os serviços locais de gás canalizado, porquanto
vedou, nesse dispositivo, a edição de medida provisória para
sua regulamentação. Ou seja: seria incoerente dirigir essa
restrição ao Presidente da República em dispositivo que
trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição
específica quanto à utilização pelos Estados- Membros de
instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse vedada.
(ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436). No
mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso
Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros
editem Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a
previsão na Constituição Estadual, no art. 42, §§ 1º e 2º, acrescido pela
Emenda Constitucional nº 38, de 2003:
Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do
Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia
Legislativa, que estando em recesso, será convocada
extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 038,
de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares
ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do
Governador do Estado.”
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de
Medidas Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão
contidas no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:
“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(EC nº 32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; (EC
nº 32/01)
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d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (EC nº 32/01)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/
01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (EC nº 32/01)”
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não
está incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo
assim o Estado-Membro legislar plenamente.
De acordo com o art. 43, V, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual”.
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do
Esta-do às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (modificada pela Emenda
Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”
Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder
Executivo, consoante o art. 43, inciso V, da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no
art. 62, §1º, da CF/88.
A Medida Provisória no tocante a delegação de atribuições
para Comissão Setorial de Licitação para realizar procedimentos
licitatórios de registro de preço e a transferência do Conselho Estadual
dos Direitos da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do
Maranhão para Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação
Popular,
não vislumbramos
nenhuma
inconstitucionalidade material.
Agora em relação ao art. 1º que altera o art. 44 da Lei nº
6.546/1995, devemos fazer algumas considerações:
Necessário destacar que o serviço de abastecimento de água e
sua regulação é de competência Municipal (art. 30, I e IV) e não estadual.
Desta forma, Lei Estadual obrigando as concessionárias de serviço de
abastecimento de água à auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar, bem
como estabelecer ‘amplo acesso’ dos Bombeiros as suas instalações
fere o princípio da autonomia do município, bem como o princípio
federativo e livre inciativa (o caso das concessionárias com pessoalidade
de direito privadas).
No Maranhão, o serviço de abastecimento de água é realizado
por empresa privada no caso do Município de São José de Ribamar,
sociedade de economia mista estadual no caso do Município de
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São Luís e alguns municípios possuem Autarquias Municipais
chamadas de SAAE como no caso do Município Imperatriz, Caxias...
Então, sugerimos alteração no texto do art. 1º com a seguinte
redação:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de
1995, que dispõe sobre o Código de Segurança contra
Incêndio de Pânico do Estado do Maranhão, passa vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 44. Nos logradouros públicos, a instalação e a
manutenção de hidrantes competem ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão- CBMMA.
§ 1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o
Corpo de Bombeiros Militar contará com o auxílio do órgão
ou entidade responsável pelo sistema de abastecimento de
água da localidade onde será instalado o hidrante, mediante
convênio.
§ 2º Visando garantir as condições técnicas imprescindíveis
ao bom funcionamento de hidrantes, bem como ao
funcionamento das viaturas destinadas ao atendimento da
população em caso de incêndios, o Corpo de Bombeiro
Militar terá acesso aos equipamentos das empresas ou
entidades concessionárias de abastecimento de água quando
necessário para o cumprimento de suas atividades de
combate a incêndios.”
Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias
em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença
dos dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado
esteja autorizado a adotar Medidas Provisórias.
O conceito de relevância está atrelado ao interesse público.
Tudo e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo
relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos
casos mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o
Chefe do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se
refere ao momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.
A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em vigor
de imediato.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento
no sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.
A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos
em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie,
não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de
poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente. ADI 2150/DF (grifei)”
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“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos
constitucionais legitimadores da edição de medidas
provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados
de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por
força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF) (ADI
2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-4-2004; ADI
1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998;
ADI 162-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).”
(ADC 11-MC, voto do rel. min. Cezar Peluso, julgamento
em 28-3-2007, Plenário, DJ de 29-6-2007.) No mesmo
sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 8-32012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”
A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a
oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida
Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não
temos meios para realizar a referida análise.
Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência
e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria e o interesse público.
No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante
a Mensagem nº 053/2019 de autoria do Governador do Estado, as
alterações são necessárias para a atividade de prevenção e combate a
incêndios, quantos para as contratações públicas e para o
desenvolvimento das ações relacionadas aos direitos da criança e do
adolescente. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida
Provisória nº. 296/2019, com a alteração do art. 1º e a ressalva que não
houve a apresentação do impacto financeiro e orçamentário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela aprovação da Medida Provisória nº 296/
2019, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Adriano.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Rafael Leitoa
Vota a favor
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 448 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 306/2019, de
autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que Cria a política de
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diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde
da rede pública e privada estadual, e institui o dia estadual de prevenção
e combate à depressão pós-parto e dá outras providências.
O Projeto de Lei em análise, em seu art. 1º, cria a política de
diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde
pública e privada no Estado, sem estabelecer atribuições.
No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes
políticos: União, Estados e Municípios e, em fade dessa
descentralização, há necessidade de delimitação das competências
materiais e legislativas que chamamos de repartições verticais das
competências previstas nos art.18 a 32 da Constituição Federal.
Na repartição vertical, dentre as competências legislativas há a
competência concorrente, onde cabe a União a edição de normas gerais
e aos Estados as normas suplementares (§§ 1º e 2º do art. 24 da CF/88).
Neste contexto a decisão na ADI 3.098 figurando como relator mim.
Carlos Velloso, vejamos:
“O art. 24 da CF compreende competência estadual
concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e
competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3º).
Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas
gerais (art. 24, § 1º), poderão os Estados e o DF, no uso
da competência suplementar, preencher os vazios da
lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese,
poderão os Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas
gerais, exercer a competência legislativa plena ‘para atender
a suas peculiaridades’ (art. 24, § 3º). Sobrevindo a lei federal
de normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no
que lhe for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 31/8/
2001, do Estado de São Paulo foi além da competência
estadual concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo
que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art.
24, IX, § 2º e § 3º.” (ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ 10/03/06)” O grifo é nosso.
A Magna Carta Federal, no seu art. 24, inciso XII, determina
que compete concorrentemente a União, ao Estado e ao Distrito Federal
legislar sobre- “previdência social, proteção e defesa da saúde”, in
verbis:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”
Durante anos o Supremo Tribunal Federal entendia que a
competência concorrente dos Estados se limitava a editar normas
suplementares no tocante a problemas locais, se o problema não fosse
local se enquadraria em norma geral, sucede que esse entendimento
está sendo revisto para prestigiar iniciativa regionais, evitando uma
interpretação inflacionada da competência normativa da União e
o surgimento de um federalismo nominal.
Nesta assertiva, vale aqui destacar a compressão do Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 4060/SC e 2663/RS, tendo
como Relator Ministro Luiz Fux, in verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL. PARTILHA DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM
MATÉRIA DE EDUCAÇÃO (CRFB, ART. 24, IX). LEI
ESTADUAL DE SANTA CATARINA QUE FIXA
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE
AULA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA
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UNIÃO EM MATÉRIA DE NORMAS GERAIS.
COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO
FEDERALISMO BRASILEIRO (CRFB, ART. 1º, V).
NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS
NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE
NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA
INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO
ESTADO DE SANTA CATARINA AO DETALHAR A
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.394/
94 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica
contemporânea, o abandono de qualquer leitura
excessivamente inflacionada das competências normativas
da União (sejam privativas, sejam concorrentes), bem como
a descoberta de novas searas normativas que possam ser
trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal,
tudo isso em conformidade com o pluralismo político, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CRFB,
art. 1º, V) 2. A invasão da competência legislativa da União
invocada no caso sub judice envolve, diretamente, a
confrontação da lei atacada com a Constituição (CRFB, art.
24, IX e parágrafos), não havendo que se falar nessas
hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes do
STF: ADI nº 2.903, rel. Min. Celso de Mello, DJe-177 de
19-09-2008; ADI nº 4.423, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-225
de 14-11-2014; ADI nº 3.645, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
01-09-2006. 3. A prospective overruling, antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, revela oportuno ao
Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie em
casos de litígios constitucionais em matéria de competência
legislativa, para que passe a prestigiar, como regra geral, as
iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma
expressa e inequívoca da Constituição de 1988. 4. A
competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre
educação e ensino (CRFB, art. 24, IX) autoriza a fixação,
por lei local, do número máximo de alunos em sala de aula,
no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos
estudantes. 5. O limite máximo de alunos em sala de aula não
ostenta natureza de norma geral, uma vez que dependente
das circunstâncias peculiares a cada ente da federação, tais
como o número de escola colocadas à disposição da
comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo
de crianças em idade escolar para o nível fundamental e médio,
o número de professores em oferta na região, além de
aspectos ligados ao desenvolvimento tecnológico nas áreas
de educação e ensino. 6. Pedido de declaração de
inconstitucionalidade julgado improcedente. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.060
SANTA CATARINA. RELATOR : MIN. LUIZ FUX.”
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI
ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A
PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88).
COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO
FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/
88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS
NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE
NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA
INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO
UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO
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ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO
CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’,
da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE
DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA
FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM
EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o
abandono de qualquer leitura inf lacionada e
centralizadora das competências normativas da União,
bem como sugere novas searas normativas que possam
ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito
Federal. 2. A prospective overruling, antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao
Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie
em casos de litígios constitucionais em matéria de
competência legislativa, viabilizando o prestígio das
iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses
de of ensa expressa e inequívoca de norma da
Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de
Estado-membro para dispor sobre educação e ensino
(art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei
local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo
a professores, em aprimoramento do sistema regional
de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação
do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação
dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais
relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º,
XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei
Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem
constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o
art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul,
porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem
antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à
guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de
1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos
ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art.
27 da Lei nº 9.868/99).”
Então, o Projeto de Lei em análise está tratando de defesa da
saúde quando prevê um atendimento diferenciado as mães de natimorto
ou com óbito fetal, estando inserido na competência concorrente,
suplementando as normas federais.
Também não devemos olvidar que a saúde é um direito de
todos e dever do Estado conforme o art. 196 da CF/88, vejamos:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
Nota-se que o Projeto de Lei está garantido o direito a saúde
física e metal as parturientes com depressão pós-parto.
Já no tocante a iniciativa do Poder Executivo para tratar sobre
seus hospitais, o Projeto apesar de criar despesas não está tratando de
mudanças estruturais nas Secretarias e nem novas atribuições, somente
está defendendo o direito a saúde das parturientes. Neste diapasão, a
Suprema Corte do Pais já se manifestou, in verbis:
“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/
2013 do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe
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do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
administração pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911
RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 1110-2016, Tema 917.]”
E em relação aos hospitais particulares não há violação do
princípio da livre iniciativa.
Sucede que se faz necessário fazer algumas alterações para
adequar o Projeto a constitucionalidade e a técnica legislativa, com
alterações na Ementa e no art. 1º, além da exclusão do art. 4º.
No mais, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade,
ilegalidade ou antijuricidade.
Diante o exposto, objetivando aprimorar o texto do Projeto de
Lei original, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
306/2019, na forma do substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 306/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 306 / 2019
Estabelece diretrizes para política de diagnóstico
e tratamento da depressão pós-parto no sistema
de saúde da rede pública e privada estadual, e
institui o dia estadual de prevenção e combate à
depressão pós-parto e dá outras providências.
Art. 1º - Esta Lei estabelece as diretrizes para a criação da
política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema
de saúde da rede pública e privada do Estado do Maranhão.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, define-se depressão
pós-parto como um espectro de transtornos depressivos e ansiosos
que acometem a mulher nos primeiros 6 meses após o parto, e por
vezes, imediatamente após o estado puerperal.
Art. 2º São objetivos da política de que trata esta Lei:
I – Identificar mulheres que sejam portadoras da doença ou, as
evidências de que ela possa vir a ocorrer, visando prevenir a sua
manifestação;
II – Estimular à produção de estudos e pesquisas acerca do
diagnóstico precoce e do tratamento da depressão pós-parto;
III – Promover a disseminação de informações acerca da
depressão pós-parto e buscar medidas para evitar ou diminuir o
agravamento da doença decorrente da falta de conhecimento;
IV - Relacionar, cadastrar e acompanhar mulheres
diagnosticadas com depressão pós-parto;
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V – Conscientizar pacientes e profissionais da saúde que
atendam mulheres no período pré-natal e puerpério, quanto aos sintomas
e a gravidade da doença;
Art. 3º - Fica instituído o primeiro domingo do mês de março,
como o Dia Estadual de Combate à Depressão Pós-Parto.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 449 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 335/2019, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre o plano de
fomento a formação continuada de professores, e dá outras
providências.
O Projeto de Lei em análise prevê que as empresas poderão
patrocinar bolsas de estudo de nível superior (graduação, pós-graduação,
mestrado, doutorado e pós-doutorado) para aperfeiçoamento de
professores em contrapartida os beneficiários deverão prestar serviços
para as referidas empresas por tempo proporcional a duração da bolsa,
não podendo passar de 2 horas por dia de prestação de serviço.
No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes
federados União, Estados e Municípios e devido essa descentralização
política há necessidade de delimitação das competências materiais e
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências
previstas nos art.18 a 32 da Constituição Federal.
Assim, como base na repetição vertical das competências, a
matéria do referido Projeto insere-se no contexto das normas inerentes
a educação e ensino que diz respeito a Competência Material
concorrente da União, Estado e Distrito Federal conforme o art. 24,
IX, da CF/88. A competência legislativa concorrente ou suplementar
consiste, necessariamente, na edição de normas gerais pela União e
normas específicas ou especiais pelos Estados.
Corroborando com o entendimento esposado acima, o Supremo
Tribunal Federal, já se manifestou quando do julgamento da ADI 2334
/ DF, onde figurou como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in
verbis:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de
caráter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não
configurada a alegada usurpação de competência
privativa da União por Lei estadual. 4. Competência
concorrente que permite ao Estado regular de forma
específica aquilo que a União houver regulado de forma
geral (art. 24, inciso V, da Constituição). 5. Não
conhecimento da ação quanto aos Decretos nos 27.254,
de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e improcedência
quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de
7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no
julgamento da ADI 2.663/RS referente a Lei nº 11.743/02 do
Estado do Rio Grande do Sul similar ao Projeto de Lei, ora em
comento, que a “competência legislativa de Estado-membro para
dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a
fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de
estudo a professores, em aprimoramento do sistema regional de
ensino.”, vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI
ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A
PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88).

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO
FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/
88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS
NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE
NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA
INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO
UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO
ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO
CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’,
da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE
DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA
FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM
EFEITOS EX NUNC . 1. O princípio federativo reclama
o abandono de qualquer leitura inflacionada e
centralizadora das competências normativas da União,
bem como sugere novas searas normativas que possam
ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito
Federal. 2. A prospective overruling, antídoto ao
engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao
Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie
em casos de litígios constitucionais em matéria de
competência legislativa, viabilizando o prestígio das
iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses
de of ensa expressa e inequívoca de norma da
Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de
Estado-membro para dispor sobre educação e ensino
(art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei
local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo
a professores, em aprimoramento do sistema regional
de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação
do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação
dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais
relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º,
XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei
Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem
constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o
art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul,
porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem
antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à
guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de
1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos
ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art.
27 da Lei nº 9.868/99).”
Desta feita, o Projeto de Lei ora analisado é legal, jurídico e
constitucional e atende aos requisitos da técnica legislativa, estando
apto a adentrar o ordenamento jurídico.
VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
335/2019, em face de sua constitucionalidade formal e material.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 335/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
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Relator Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 450 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 238/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que “ Dispõe sobre a criação do Cartão
Digital de Vacinação- CDV”.
A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.
E Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro
‘O espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.
Acontece que, além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.
Os Podes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário.
A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.
Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.
O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”
Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.
Nota-se que, o Presente projeto não está alterando normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim estabelece diretrizes a serem tomadas
pelo Estado quando da implantação do serviço.
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parlamento
Estadual. No tocante a análise da constitucionalidade material também
não há nenhuma irregularidade.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nº 238/2019 por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 238/2019, nos termos do
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voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 457 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,
regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 330/2019, de autoria do Senhor Deputado Roberto
Costa, que altera a redação do artigo 7º da Lei 5.715 de 11 de junho de
1993, que estabelece padrões de emissão de ruídos e vibrações bem
como outros condicionantes ambientais e dá outras providências.
Em síntese, o presente Projeto de Lei objetiva incluir no rol de
atividades que exigem a previa autorização da Secretaria do Meio
ambiente e emissão de som por veículo automotor para fins de
comunicação, entretenimento e publicidade.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”
Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.
Nota-se que, o Presente projeto não está alterando normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei que estabelece diretrizes
a serem tomadas pelo Estado quando da implantação de programas de
incentivo a startups.
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parlamento
Estadual. No tocante a análise da constitucionalidade material também
não há nenhuma irregularidade.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 330/2019, por possuir
vício formal de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 330/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de junho de 2019.
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Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Doutor Yglésio

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 458 / 2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 081/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Leonardo Sá, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Reverendíssimo
Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália) e radicado na cidade de
Pinheiro, Estado do Maranhão.
Convém relatar que ao presente Projeto de Resolução
Legislativa foi anexado o Projeto de Resolução Legislativa nº 087/
2019, de autoria da Senhora Deputada Thaisa Hortegal, nos termos do
art. 141, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, por versarem
matéria análoga.
Registra a justificativa que o homenageado, o Reverendíssimo
Padre Luigi Risso, amparado pela Providência Divina, realizou
atividades de evangelização e de cunho educacional, e que além de
obras da construção civil, foram surgindo, sempre buscando o apoio
de benfeitores, amigos, comerciantes e governos locais. Por ser um
homem visionário, de fé e acima de tudo honesto, sempre foi atendido
em suas solicitações. Hoje, o Padre mantém várias escolas pois acredita
que uma criança que receba educação e alimentação, tem por tendência
a ser uma criança saudável e posteriormente um adulto comprometido
para com sua família e sua comunidade.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 081/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 081/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Adriano
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Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 459 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 080/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Reverendíssimo Padre Luigi Risso,
natural de Roma (Itália) e radicado na cidade de Pinheiro, Estado do
Maranhão.
Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Reverendíssimo Padre Luigi Risso, é natural de Roma,
Itália, filho de dona de casa e seu pai, militar da força aérea, tendo
como irmãos o Sr. Gian Carlos (falecido em dezembro de 2010), a
Sra. Beatriz (também falecida) e sr. Paolo. Aos 9 anos Luigi Risso, já
deveria decidir entre ser militar ou padre, segundo ele os desígnios de
Deus o quiseram para esta missão e mais desafiadora ainda por ser
longe de sua terra natal, não sabia o que iria encontrar, porém este
era o seu destino. Em 1960, finalmente chegou o Pe. Risso, chegou em
Pinheiro, há mais de 50 anos, que encontrou uma cidade pequena, e
muito trabalho deveria ser feito, e assim deu início a suas atividades
de Evangelização, na época estava com 30 anos, forte e decidido, foi à
luta. Seu espírito “construtor” foi realmente despertado após um
acidente que vitimou uma criança no bairro do Fomento, o telhado da
igreja desabou, decidiu então: “vou destruir a velha igreja e
reconstruíla” e assim foi feito. Amparado pela Providência Divina,
daí em diante não parou mais, atividades de evangelização e de cunho
educacional, além de obras da construção civil, foram surgindo,
sempre buscando o apoio de benfeitores, amigos, comerciantes e
governos locais. Por ser um homem visionário, de fé e acima de tudo
honesto, sempre foi atendido em suas solicitações. Hoje, o Pe. mantém
várias escolas pois acredita que uma criança que receba educação e
alimentação, tem por tendência a ser uma criança saudável e
posteriormente um adulto comprometido para com sua família e sua
comunidade.
Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:
Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia devase pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados mediante
currículo.
A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
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Resolução Legislativa n.º 080/2019, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 080/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Adriano
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 20 de agosto de 2019.
Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Antônio Pereira
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adriano
Deputado Rafael Leitoa

Vota contra

RESENHA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 481/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 079/2019,
apresentado pelo Senhor Deputado Neto Evangelista, que visa conceder
a Medalha do Mérito Legislativo “José Ribamar d e Oliveira
“Canhoteiro”, à Senhora Ana Paula Rodrigues Belo.
Esclarece o autor da propositura, que o presente Projeto de
Resolução Legislativa, visa homenagear, a atleta maranhense Ana
Paula Rodrigues Belo, natural da cidade de São Luís, que ao longo da
sua carreira vem contribuindo com promoção do handebol em todo o
território brasileiro. Ana Paula como é mais conhecida, faz parte da
seleção brasileira de handebol, sendo considerada uma das atletas de
maior destaque da seleção, tendo colecionado inúmeros conquistas
representando a seleção brasileira, com os títulos de Campeã Mundial
em 2013 na Servia, Tricampeã do Campeonato Pan-Americano em
2011, 2013 e 2017 nas cidades de São Bernardo do Campo/Santo
Domingo/Buenos Aires; Campeã dos Jogos Sul-Americanos em 2014
na cidade de Santiago no Chile; Campeã Sul-Americana em 2013 e
Campeã da Provident Cup em 2013 e, Tricampeã dos Jogos
PanAmericanos nos anos de 2011 , 2015, 2019 em Guadalajara/
Toronto/Lima.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “c”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Canhoteiro”, as pessoas cujos trabalhos ou
ações mereçam especial destaque na defesa e promoção do desporto.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 079/2019, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 079/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS, REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE
AGOSTO DO ANO DE 2019, ÀS 17 HORAS E 40 MINUTOS,
NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
ADRIANO
DUARTE JUNIOR
EDVALDO HOLANDA
PÁULO NETO
DOUTOR YGLÉSIO (SUPLENTE)
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
273/2019 – que DISPÕE sobre os direitos do consumidor quando
constatada exposição com validade ou com divergência de preço em
mercados, hipermercados e supermercados do Estado do Maranhão
AUTORIA: DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: DOUTOR YGLÉSIO
.
DECISÃO :Pela PREJUDICABIULIDADE nos termos do
voto do Relator, contra o voto do Deputado DUARTE JÚNIOR
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de agosto de 2019. DULCIMAR C. FONSECA - Secretária de
Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE
2019, ÀS 10 HORAS, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR. YGLÉSIO (SUPLENTE)
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 460/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) EMITIDO ao PROJETO DE LEI Nº 050/2019 - DISPÕE sobrea
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criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas
(meliponídeos), e dá outras providências.
AUTORIA: Poder Executivo
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art.210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de agosto de 2019.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019-CPL/ALPROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1521/2019-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias
Marques, torna público para conhecimento dos interessados que o
Pregão Eletrônico N° 007/2019, cujo objeto trata da aquisição de
material ergonômico (apoio de pés) para a Assembleia Legislativa do
Maranhão”, torna público para conhecimento dos interessados que
adiará a sessão de licitação do Pregão em epígrafre, anteriormente
marcada para às 14:30 horas do dia 22 de agosto de 2019, até ulterior
deliberação. São Luís, 20 de agosto de 2019. Gabriel Manzano Dias
Marques Pregoeiro

ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2474/2019 -ALEMA
Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no artigo 24, inciso VIII da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, regularmente identificada no Processo Administrativo
nº. 2474/2019-ALEMA, objetivando a prestação de serviços e vendas
de produtos para atender às necessidades da Assembleia Legislativa
do Estado do MA, com valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses, nas condições definidas no
Termo de Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei Federal nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE
E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 19 de agosto de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente
ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2019 -ALEMA
Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a Dispensa de Licitação respaldada
no artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor da empresa G N ADM INISTRADORA DE ATIVOS
PRÓPRIOS, CNPJ n° 15.436.400/0001-11, regularmente identificada
no Processo Administrativo nº. 1804/2019-ALEMA, objetivando a
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locação de imóvel, no valor mensal equivalente à R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), por um período de 24 (vinte e quatro) meses,
perfazendo um total de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil
reais), considerando o prazo de 03 (três) meses de carência, com o fim
de suprir necessidade de espaço físico para acomodar de forma adequada
diversos setores desta Assembleia Legislativa, nas condições definidas
no Relatório Técnico anexo ao Processo em epígrafe. Determino a
publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias,
como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei Federal nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRASE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 19 de
agosto de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA
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OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
Núcleo de Suporte de Plenário

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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